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5 CONSELHOS PARA VOCÊ TER UM CÃO SAUDÁVEL E FELIZ
Com certeza, se você gosta dos animais e tem um animal de estimação, vai querer o 
melhor para ele. Assim, contamos para você as coisas que deve levar em 
consideração para que seu bichinho seja um cão saudável e feliz. Leia com atenção 
os conselhos a seguir.

ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ APROVEITAR UM CÃO SAUDÁVEL E 
FELIZ
Se você decidiu viver com seu bichinho, deve saber a responsabilidade que resulta 
dessa decisão. E também deve encontrar uma fórmula equilibrada para que o 
animal fique contente e saudável, tanto física quanto emocionalmente.
Por isso, leve em consideração que você deve cobrir suas necessidades materiais, ao 
invés de apenas mimá-lo. Para que um cachorro esteja saudável e feliz, é preciso 
considerar uma série de questões. Grave na sua cabeça estes conselhos:
Para ter um cão saudável e feliz, devemos atender a uma série de fatores. Ser um 
dono responsável faz com que nos ocupemos não só de suas necessidades físicas, 
mas também das emocionais.

1-Oferecer-lhe alimento de qualidade e de acordo com as características dele
Além do tipo de comida – industrializada ou caseira – que você decidir oferecer ao 
seu animal de estimação, é fundamental uma consulta com seu veterinário ou, 
melhor ainda, com um especialista em nutrição animal.
Um profissional saberá indicar a você qual é a melhor opção para alimentar seu 
bichinho, considerando cada fase da vida dele. Os temas que devem ser levados em 
consideração são, por exemplo:
Ÿ Raça
Ÿ Idade
Ÿ Tamanho
Ÿ Peso
Ÿ Nível de atividade física

Além disso, o especialista deverá orientá-lo sobre a quantidade de alimento que 
você deve oferecer-lhe por dia e como lidar com a questão das recompensas e das 
guloseimas. Lembre-se de também ter à disposição água fresca suficiente. E que 
você deve reservar um espaço limpo e arejado para o descanso dele.

 2-Procure fazer com que ele realize atividade física adequada às suas 
necessidades
Embora todos os bichinhos exijam passeios diários e exploratórios, permitindo-os 
brincar e se relacionar com outros cães, nem todos eles precisam do mesmo nível de 
atividade física.
Existem raças que foram empregadas como cachorros de trabalho e devem gastar 
toda essa energia que trazem consigo. Outras são mais tranquilas. Mas, o certo é que 
também os cães precisam do exercício físico para manter um bom estado do seu 
coração, ossos e músculos.
O veterinário poderá indicar a você qual é o nível de atividade física que você deve 
desenvolver com seu amigo de quatro patas de acordo com as características dele. O 
que deve ficar claro é que os passeios não servem apenas para que seu animal de 
estimação faça xixi ou cocô fora de casa.

3-Leve-o ao veterinário com frequência
Fazer um controle anual, a desparasitação e aplicar as vacinas são três fatores 
fundamentais para o cuidado da saúde de seu cão.

Mas, além disso, você deve ficar observando bem o seu cão e, diante de qualquer 
mudança que você perceber em seu bichinho, fazer uma consulta com um 
profissional para que ele determine se acontece algo com o animalzinho e se exige 
um tratamento.

4-Eduque-o e trate-o como cachorro
Se você considera seu bichinho como um membro da família, você deve mostrar 
para ele quais são as regras básicas de comportamento e de convivência. Para isso, 
sempre é preferível utilizar o reforço positivo.
Além disso, você deve entrar em um acordo com os demais integrantes da família 
que vivem em casa para não confundir o bichinho com orientações distintas.
Por outro lado, lembre-se de que seu cachorro não é uma pessoa. Assim, procure 
tratá-lo como um cão e respeite as questões próprias da espécie dele. Aceite que um 
bichinho fareja, late, escava a terra, etc. Dessa maneira, com certeza você evitará 
que ele apresente problemas de comportamento e de saúde, tanto física quanto 
emocional.

5-Não deixe faltar para ele mimos e brincadeiras
Alimentação, educação, exercício físico… cuidar da saúde é sem dúvida um fator 
fundamental para que tenhamos um cão saudável e feliz. No entanto, se você não 
acrescentar uma boa dose de atenção e de mimos, a fórmula não estará completa.

Assim, reserve um bom tempinho diariamente para se divertir com o seu animal de 
estimação, e aproveite o momento para estimular a inteligência dele através de 
alguma brincadeira. E não se esqueça de procurar dar-lhe algum brinquedo para que 
ele se distraia nesses momentos em que você não possa ficar fazendo carinho ou 
brincando com ele.

Fonte: (Meus Animais)
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MULHERES GASTAM CERCA DE 30% DO
SALÁRIO MENSAL EM BELEZA E ESTÉTICA

OS MELHORES EXERCÍCIOS PARA ALONGAR OS OMBROSSAÚDE

(31) 3838 2082

Rua Casemiro Andrade, 190 C - Santa Mª de Itabira

As mulheres brasileiras chegam a 
gastar, em média, 30% do seus 
rendimentos mensais com serviços 
e produtos ligados à beleza e 
estética.
A maioria das mulheres gasta mais de R$150 reais por mês em beleza. Muitas preferem 
nem fazer as contas de quanto gastam  com produtos e serviços estéticos.
Contudo, uma coisa é certa, esse tipo de gasto não pode mais ser considerado supérfluo. 
Uma pesquisa recente realizada por uma grande marca nacional de cosméticos revelou 
dados interessantes sobre os hábitos de consumo das mulheres no que se refere aos 
cuidados que elas destinam a si mesmas. A pesquisa foi realizada de acordo com um 
levantamento dos hábitos de compra e cuidados de beleza e ouviu mais de 5 mil mulheres 
brasileiras.
Dentro desse levantamento foi detectado que, de tudo que se gasta com beleza e produtos de 
higiene pessoal, 50% é destinado aos produtos para os cabelos seguido dos gastos com 
perfumaria, que também tem uma parcela representativa no mercado. Dependendo da 
classe social, as mulheres brasileiras gastam até cerca de 30% do que ganham mensalmente 
com despesas oriundas dos cuidados com os fios. Dados do Sebrae-SP revelam ainda que o 
segmento de beleza está entre os que mais crescem no Brasil.
Existem aproximadamente 81 mil empreendedores individuais (EI) formalizados em todo 
o estado de São Paulo em atividades relacionadas à beleza, como cabeleireiros e manicures. 

O Instituto DataPopular revela que os gastos das brasileiras, com produtos de higiene pessoal e beleza (cabelereiros, manicures e esteticistas) ultrapassam um valor mensal 
de R$150 reais por mês. Quase a metade dos gastos estimados (47,4%) são feitos pela classe C.
Enquanto a classe A será responsável por 34,2% do consumo. Em pesquisa quantitativa realizada no primeiro trimestre deste ano, com 1.300 mulheres de 44 cidades do 
estado de São Paulo, foi detectado que 78% das mulheres de classe alta foram ao salão de beleza nos últimos 30 dias, contra 56% da média e 43% da baixa.
Apesar disso, as de classe alta representam 17% das frequentadoras, as da classe média, 53% e as da baixa, 31%. Especialmente entre as consumidoras das classes média e 
baixa, o aumento com esse tipo de gasto é atribuído à maior participação feminina no mercado de trabalho, o que as fez se preocuparem mais com aparência.

Fonte: (Tudo com Você)

Hoje é comum sentir tensão nos ombros. O trabalho 
sedentário, o exercício não monitorado, maus hábitos 
quando dormimos ou carregamos coisas… Tudo afeta 
essa área, composta de cinco articulações.
Tanto a cervical quanto a escápula têm reflexos nos 
ombros. Portanto, é essencial trabalhar toda a região e, 
assim, reduzir as contraturas e a rigidez. Preste atenção 
nesses exercícios para alongar os ombros:

1. Postura correta
Para começar, esse ‘exercício’ será muito bom para os 
ombros ,  mas  também para  a  co luna .  Você 
provavelmente não percebe isso, mas você dobra suas 
costas uma grande parte do dia. Levar os ombros para a 
frente é uma das causas da dor.
Para fazer este exercício, você deve ficar de pé, de 
costas para a parede e com os calcanhares grudados nos 
rodapés. Sem levantar os ombros, junte as escápulas e 

traga levemente o pescoço para trás. Não dobre a parte 
inferior das costas!

2. Alongamento com o braço paralelo
Este exercício de alongamento pode ser feito em pé ou 
sentado e é ideal para quando estamos no escritório. 
Com as costas firmes e retas, cruze o braço direito em 
frente ao tronco. Segure com a mão esquerda na altura 
do cotovelo e estique bem os dedos.
Finalmente, vire a cabeça para os lados, como se 
dissesse “não”, mas muito devagar. Após 15 segundos, 
faça o mesmo com o braço esquerdo.

3. Alongamento superior com fita
Você pode usar uma fita elástico, uma faixa TRX ou até 
mesmo uma toalha enrolada. Alguns usam também 
uma barra. A ideia é que você tenha algo da mesma 
largura que os seus ombros.
Levante-se e pegue o objeto escolhido com as duas 
mãos na frente do corpo. Levante até passar da cabeça. 
Tente esticar o máximo possível, sem flexionar os 
cotovelos em nenhum momento. Continue sem se 
mexer alguns segundos e volte à posição inicial.

4. Abertura de peito
Outra opção para alongar os ombros que precisa de 
uma faixa. É melhor se o objeto puder ser esticado, 
para dar alguma resistência ao movimento. De pé ou 
sentado com as costas retas, pegue uma corda ou uma 
faixa com as duas mãos.
Estique os braços na frente do corpo, paralelos ao 
chão. Estique-se para os lados para unir as escápulas e 
abrir o peito. Mantenha a postura por alguns segundos 
e comece de novo.

5. Rotação torácica
Você terá que deitar no chão, com a barriga para cima. 
Flexione os joelhos e leve-os para o lado direito. 
Estique o braço esquerdo e apoie-o no chão. Vire a 
cabeça para olhar para essa mão. Aguarde alguns 
segundos e faça o mesmo para o outro lado.

6. Alongamento cruzado
É basicamente como dar um abraço em si mesmo. 
Cruze os braços em frente ao peito e tente tocar as 
costas com as mãos. Esse movimento exerce uma 
pressão na altura dos ombros.

7. Círculos com ombros
Este trabalho pode ser feito em pé e sentado, mas a 
primeira opção é melhor. De qualquer forma, 
mantenha as costas retas. Estenda os braços para os 
lados e faça um movimento circular no sentido horário 
dez vezes. Então, repita para o outro lado.

8. Alongamentos contra a parede
Com este exercício você pode esticar os ombros e toda 
a área escapular. Para começar, fique de pé ao lado de 
uma parede e apóie sua mão com o braço esticado. 
Gire o tronco para trás, fazendo um movimento com a 
cintura e levando o ombro para frente.

Tente fazer os alongamentos todos os dias (ou pelo 
menos a cada dois dias) e você verá como conseguirá 
alongar os ombros, reduzir a tensão e aliviar as 
contraturas. Você pode praticá-los a qualquer hora do 
dia, mesmo se estiver no escritório ou em casa. 

Fonte: (Sou Fitness)
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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

DESANIMADO DA MUSCULAÇÃO? 10 DICAS PARA DAR UM UP NOS TREINOS!

Desanimado da musculação? Pois saiba que é possível vencer o 
desânimo e para isso este post é ideal. Leia com atenção e coloque em 
prática nossas 10 dicas!
Sim, treinar pesado, ainda mais seguindo uma sequência de 4, às 
vezes 5 dias por semana, pode levar você, em determinado momento, 
a pensar em desistir. Para redigir este artigo, nossa equipe antes de 
tudo, procurou saber como grandes astros do fisiculturismo buscaram 
inspiração para a resiliência no treino.
Comecemos pelo nosso astro principal Schwarzenegger. Para ele, 
devemos atribuir a mente maior parte da responsabilidade de focar no 
treino, porém, não se pode ignorar a genética de cada pessoa. 
Transportar e mente para dentro de cada músculo e, acima de tudo, 
superar a dor eram premissas no ápice da boa forma deste mega atleta.
Mas, vamos nos concentrar em você, o que poderia fazer quando se 
sentir desanimado com a musculação. Pois nós pesquisamos e agora 
lhe entregaremos de bandeja 10 dicas para superar qualquer desânimo 
ou preguiça. Confira!

Desanimado da musculação? 10 dicas para derrubar qualquer 
desânimo!

 #1 – Optar por uma academia que esteja no trajeto
Se o que quer é treinar e ainda aproveitar seu tempo o ideal é escolher 
um local próximo do trabalho ou de casa. Escolhendo uma academia 
bem localizada (próxima do seu trajeto) a probabilidade de não faltar 
aos treinos é bem maior.
Além disso, mesmo quando o tempo estiver ruim (frio, chuva, etc) 
você não terá desculpas para não ir. Outro ponto favorável nessa dica 
para quem está desanimado da musculação, é que a pessoa ganha mais 
tempo, e isso ajuda também para se alimentar corretamente e dar 
conta de outras atividades da rotina.

#2 – Treinar com pessoas motivadas
Algumas pessoas treinam sozinhas e se sentem muito bem. Porém, é 
fato que a maioria precisa mesmo de um “empurrãozinho”. Este 
empurrão não é proveniente apenas do treinador, pois, amigos e 
colegas é que são os maiores motivadores que alguém pode ter. Seja 
um amigo ou amiga do trabalho, seja apenas a galera da academia, 
certamente se treinarem juntos, todos se sentiram mais motivados e 
focados.

#3 – Testar métodos diferentes e inovadores
Se está desanimado da musculação veja que isso é também uma 
oportunidade para reinventar o treino. Opções com menos volume e 
mais carga podem lhe ajudar e serão motivadores importantes. Às 
vezes a qualidade da comida pode afetar nossa disposição. E mesmo 
que você esteja se alimentando bem, carências nutricionais poderão 
afetar a disposição e assim se sentir desanimado da musculação. Isso é 
fato, aliás é científico, pois hoje existem diversos estudos simultâneos 
sobre a influência da dieta no humor, produtividade e disposição. 
Sendo assim, é importante observar o que anda comendo.
A ciência diz que podemos melhorar algumas áreas seguindo essas 
regras. 
Veja:

PARA SE MANTER ALERTA
a) Proteínas são ideais, pois ajudam a  melhorar a secreção de 

adrenalina, e é isso que precisa se estiver se sentindo “sem força” 
para treinar. Além de caprichar no prato, considere usar o Whey 
Protein da Growth Supplements. Lembre que whey protein é 
definitivamente o suplemento que não pode faltar na dieta, pois 
garantirá o aporte necessário de proteína de valor biológico.

b) Se está muito tenso. Salvas para o carboidrato nessas horas, pois é 
este macronutriente o responsável para liberar um pouquinho mais 
de insulina, o que às vezes é necessário, não acha?

c) Se está de mau-humor. Se está com humor de cão e por isso 
desanimado da musculação, quem sabe algum mineral esteja em 
déficit no seu organismo. Veja bem, de acordo com a ciência, 
minerais como o selênio e zinco podem mandar embora qualquer 
estado de rabugentisse. Assim sendo, inclua na dieta alimentos ou 
suplementos ricos em minerais como o multivitamínico da Growth 
Supplements!

#5 – Se não tem paciência, aprenda a ter
A impaciência é uma das razões que leva muitos a desistirem da 
academia e do treino. Talvez o seu estágio desanimado da 
musculação se deva a sua impaciência.
Pois saiba que não vai “crescer” e “virar monstro” da noite para o 
dia. Mais uma vez precisamos mencionar o mestre Arnold. Óbvio 
que ele soube usar a genética a seu favor, mas tenha certeza que o seu 
físico do auge da fama, foi resultado de treino incansável.

#6 – Se olhe e se enxergue
Agora, se permitir, vamos filosofar um pouco…
Se você treina, deve ter razões para isso, correto?
Tanto faz se é para impressionar alguém, ou para melhorar a força. O 
certo é que as motivações para treinar, antes de tudo, deverão ser 
para lhe agradar esteticamente. Seja para alcançar músculos 
avantajados, seja apenas para turbinar e definir o shape, seja para 
emagrecer … de verdadeiro mesmo é que a musculação faz um bem 
danado. Ela vai te deixar mais satisfeito com a imagem que verá no 
espelho daqui a algum tempo, além disso, lhe proporcionará 
conhecimento sobre si. Em suma, treinar vai te deixar mais feliz!

#7 – Uma planilha para orientar
Essa dica é imprescindível para quem está desanimado da 
musculação. Trata-se da visualização do programa de treino. 
Basicamente é muito simples, mas quase ninguém coloca em 
prática. Você poderá melhorar sua vontade de treinar simplesmente 
montando uma planilha, literalmente, com seu esquema de treino. 
Nesse mesmo documento, descreve suas metas, ou seja, quanto quer 
aumentar no bíceps, pernas, costas… como quer deixar o abdômen, 
e assim por diante. O ideal é visualizar este documento, sendo assim, 
fixe no seu quarto ou agenda de trabalho.

#8 – Conte com um vigia
Imagine quem precisa da musculação para melhorar a qualidade de 
vida, como seria se essa pessoa se desmotivasse assim de repente? 
Quando uma pessoa precisa fazer exercícios em caso de processos 
de recuperação pós-trauma, por exemplo, é comum alguém se fazer 
presente e incentivar para que isso ocorra. Se está desanimado da  
musculação, certamente alguém poderá lhe servir de “cobrador” 

para que frequente a academia e o treino. Veja ao seu redor quem se 
importa com sua vida e faça dessa pessoa seu apoio para não deixar de 
se exercitar.

#9 – Leia sobre mitos da musculação
Acompanhar o trabalho e a jornada de bodybuilders ou mesmo de 
outras pessoas que superaram a si mesmas, é um estímulo e tanto se o 
seu ânimo para treinar está pra lá de Bagdá…Você não precise se fixar 
apenas na história do Arnold, pois são vários os profissionais e atletas 
que nos agraciam com histórias lindas e incríveis de motivação. A 
saber:
Fernando Sardinha; Ronnie Coleman; Dani Piedade (jogadora 
brasileira) de handebol; Daniel Dias (brasileiro) da natação.
E muito outros.. Têm em comum a resiliência e podem nos ensinar 
algo sobre vencer o desânimo. Confira!

#10 – Acompanhe bons sites de musculação
Isso sim que é uma dica legal se está desanimado da musculação não 
acha? Pois, se você acompanhar as postagens do Dicas de Treino (que 
são impecáveis) e regulares, aprenderá muito mesmo sobre o mundo 
da musculação. Dessa forma, você tomará mais consciência do treino, 
inclusive formas de melhorá-lo para se sentir cada vez mais próximo 
de conquistar objetivos. Além do mais, você aprende sobre nutrição 
para quem treina e demais assuntos como anabolizantes, 
suplementação etc.

Assim fica bem mais fácil vencer o desânimo não acha?

Fonte: (Meu Estilo)
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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

12 DICAS PARA CUIDAR BEM DO SEU CARRO

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

31 3838 1020 / 9 8508 1808

ALIMENTOS QUE AJUDAM A DEIXAR OS DENTES MAIS SAUDÁVEIS

Você não precisa dedicar todo seu tempo livre ao carro, mas 
pode fazer algumas coisas simples que prolongam a vida útil 
do veículo e evitam que ele lhe deixe na mão na hora errada – 
além de evitar gastos desnecessários. Confira nossa lista de 12 
dicas para cuidar bem do seu carro:

1. Mantenha o carro limpo
A limpeza do carro vai além da estética. Mantendo o interior 
do veículo limpo, você evita o acúmulo de substâncias nocivas 
à saúde e que podem causar crises de alergia, como ácaros e 
fungos. Além disso, a sujeira exterior compromete a pintura e 
outros componentes, podendo, inclusive, provocar manchas. 
Veja nossas dicas de como lavar o carro e os bancos 
corretamente.

2. Verifique o óleo do motor
O óleo é responsável por refrigerar, limpar e lubrificar o motor. 
Verifique o manual do carro para saber suas especificações. 
Fique atento ao mostrador do painel e ao adesivo colado no 
para-brisa, que indica a data da próxima troca de óleo. A 
operação deve ser realizada em uma oficina autorizada.

3. Fique atento à pressão dos pneus
Trafegar com a pressão correta reduz visivelmente o consumo 
d e  c o m b u s t í v e l ,  e v i t a  o  s u p e r a q u e c i m e n t o  e , 
consequentemente, desgaste precoce e risco de acidentes. A 
pressão indicada varia de de acordo com o modelo e o peso que 
o veículo carrega. Se você não tem certeza de qual é a pressão 
adequada, verifique o manual, a porta do carro ou a lateral de 
cada pneu.

4. Cuide da lataria
Em alguns carros, a lataria já vem protegida contra ferrugem e 
outros agentes nocivos. É comum que aconteçam riscos, 
batidas de porta ou amassados menores, mas não deixe os 
consertos para mais tarde. Quanto maior for a demora, maior o 
risco de o prejuízo aumentar. Para resolver esses problemas, 
recorra ao “martelinho de ouro” e outros recursos 
semelhantes.

5. Use peças originais na reposição
Substituir peças originais por genéricas na reposição pode 
ocasionar problemas mecânicos, acidentes e até mesmo 
perda de garantia. Ao contrário das originais, as peças 
genéricas não passam por testes rigorosos de qualidade. 
Lembre-se: se o mecânico instalar produtos de qualidade 
inferior sem o seu consentimento, ele poderá responder 
judicialmente em uma possível eventualidade.

6. Faça alinhamento e balanceamento
O alinhamento e balanceamento evitam desgaste irregular 
dos pneus e aumenta a segurança dos passageiros. Ambos os 
procedimentos devem ser realizados a cada 10.000 
quilômetros ou após trocas de pneus e outros componentes. 
Também é recomendável caso haja batida nas rodas, trechos 
muito longos de trepidações e condições climáticas 
extremas. Um bom indício de que o automóvel precisa 
desses procedimentos é a imprecisão ou vibração ao dirigir.

7. Não mantenha o pé sobre a embreagem
Dirigir com o pé sobre a embreagem mantém o engate 
desacoplado, já que o conjunto da peça funciona por fricção. 
O atrito leva ao desgaste prematuro e até mesmo quebra da 
embreagem.

8. Utilize o giro do motor em níveis adequados
Transitar com o giro acima da marca vermelha do conta-giros 
ou muito abaixo – com 40 km/h em quarta ou quinta marcha, 
por exemplo – pode provocar desgaste prematuro e quebra 
do motor e da transmissão. Para evitar que isso ocorra, 
u t i l ize-as  apenas  quando necessár io ,  como em 
ultrapassagens.

9. Não mantenha a mão sobre o câmbio o tempo inteiro
Conduzir com a mão sobre o câmbio é um costume muito 
comum, mas pode trazer sérios danos. A alavanca está 
diretamente conectada à caixa de marchas, e mesmo a menor 
pressão é transmitida ao seletor. Eventualmente, a troca de 
marchas passa a apresentar barulhos e menor durabilidade. 
Restrinja o uso apenas às trocas de marchas.

10. Faça a manutenção dos componentes do motor
Não trocar velas, filtros de ar, de óleo e de combustível e 
carburador no período indicado pode resultar em desgaste 
excessivo e consumo até 25% maior. Recomenda-se trocar as 
velas a cada 20 mil quilômetros, o filtro de ar a cada 15 mil, e 
o de combustível, a cada 10 mil. O filtro de óleo deve ser 
trocado junto com o óleo do motor. O carburador dura, em 
média, até 80 mil quilômetros.

11. Atenção aos vidros
Não ligue o limpador de parabrisa quando o vidro estiver 
seco. O acúmulo de poeira, óleo e outros resíduos podem 
riscar o vidro. Para lavar os vidros, use bastante água e 
detergente suave, além de uma flanela macia. Mantenha-os 
sempre limpos para não prejudicar a visibilidade.

12. Não dirija com o motor superaquecido
Caso o termômetro do carro acuse superaquecimento, pare 
em um local seguro, abra a tampa do capô, espere o carro 
esfriar completamente e verifique o reservatório de água. Se 
o volume estiver abaixo do nível recomendado pelo 
indicador no reservatório, complete com água normal. Faça o 
procedimento com cuidado – o reservatório pode contar 
vapores em alta pressão que causam queimaduras graves. 
Para não correr o risco de chegar a esse ponto, verifique o 
nível semanalmente ou antes de viajar.

Seguindo essas sugestões, seu carro ficará sempre bem 
cuidado, com vida útil mais longa. Acesse o site da Tuning 
Parts e conheça produtos que o ajudarão com a manutenção 
do seu veículo.

Fonte: (blog.tuningparts)

Desde criança somos ensinados a importância de cuidar 
da saúde bucal para termos dentes fortes e saudáveis. 
No entanto, existem outros fatores que podem interferir 
na saúde dos dentes, como a alimentação. Por isso, é 
essencial ter uma alimentação balanceada. Enquanto 
alguns alimentos podem prejudicar a saúde bucal, 

existem outros que trazem muitos benefícios. Confira 
a seguir quais são os alimentos que ajudam a deixar os 
dentes mais saudáveis!

LEITES E QUEIJOS
Desde criança ouvimos falar que o leite é rico em 
cálcio. Por isso que ele é um alimento muito 
importante para os nossos dentes. O cálcio é um dos 
minerais responsáveis pela formação e fortificação 
dos dentes. Além disso, o leite e seus derivados são 
ricos em um tipo de proteína que diminui a acidez 
bucal, o que ajuda a diminuir o desgaste do esmalte do 
dente.

PEIXES
Os peixes são fontes de vários nutrientes como cálcio e 
vitamina D. A vitamina D é superimportante para 
manter os dentes saudáveis, porque ela ajuda na 
absorção do cálcio pelo organismo. Sardinha, atum e 
salmão são os ótimos exemplos de peixes que 
apresentam esses benefícios e ainda são deliciosos!

MAÇÃ
Você sabia que comer uma maçã ajuda a limpar os 

dentes? Isso acontece por causa das fibras que elas 
têm. Além disso, ela ainda ajuda na digestão dos 
alimentos!
Dicas: Beba sempre um copo de água depois de beber 
café, vinho ou qualquer outra bebida que possa 
manchar os dentes. Evite o consumo excessivo de 
balas e doces. E não se esqueça: a escovação é 
extremamente importante para ter dentes bonitos e 
saudáveis. Consumir esses alimentos não dispensa a 
limpeza diária com escova e fio dental após cada 
refeição! Lembre-se de consultar o seu dentista 
regularmente.



Palavra de DeusPalavra de Deus
06 www . saudeee s t i l o . com .b r

Rua Dona Eleonora, 130 - Centro - Itabira/MG
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Quinta

Domingo 19h

Escola bíblica
dominical 08h

Cultos

A SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DE DEUS.
PORQUE HÁ UM SÓ DEUS, E UM SÓ MEDIADOR

ENTRE DEUS E OS HOMENS, JESUS CRISTO
HOMEM. (1 TIMÓTEO 2:5).

Considere 1 Coríntios 10:13-14: “Não vos sobreveio tentação que não fosse 
humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas 
forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de 
sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria.” Note 
que este trecho contém uma promessa e uma condição. A promessa é que não 
seremos tentados além das nossas forças para resistir. A exigência é que 
fujamos da idolatria. Se nos entregarmos ao pecado, não há remédio.
 
A idolatria é a colocação de qualquer coisa entre Deus e nós. Pode ser algum 
objeto material, como acontece quando pessoas usam estátuas ou imagens 
para tentar visualizar Deus. Tais objetos acabam assumindo um signficado 
místico, e fazem exatamento o oposto do seu propósito original.
 
Semelhantemente, existem objetos e desejos que freqüentemente não 
reconhecemos como ídolos. Cada um deles se torna mais importante do que o 
próprio Deus. Sacrificamos a vontade de Deus em nossas vidas para obter 
essas outras coisas. É uma forma de idolatria igual ao erro de se ajoelhar 
diante de um bezerro de ouro.
 
Qual a solução? A palavra de Deus nos dá as respostas em muitas passagens. 
Por exemplo, Gálatas 5:19-23 mostra que a resposta é de substituir os ídolos 
em nossas vidas com o fruto do Espírito de Deus. Para isso, temos de cultivar 
um amor para com Deus que reconhece a necessidade de nos alimentar 
diariamente da verdade de Deus. “Porque este é o amor de Deus: que 
guardemos os seus mandamentos; ora, os seus mandamentos não são 
penosos” (1 João 5:3). Esses mandamentos, que vieram pela revelação do 
Espírito Santo, devem guiar todos os aspectos das nossas vidas.
 
– por David B. Brown
 
 
Fonte: (estudosdabiblia)

PIADINHAPIADINHAPIADINHA
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INSTITUTO ITI FECHA PARCERIA COM PRESÍDIO DE ITABIRA
O Instituto Identidade, Transformação e Inovação Social (ITI), com sede em 
Itabira, MG, formou mais uma parceria para reforçar seus trabalhos. O presidente 
da entidade, Ronaldo Silvestre, junto com a Coordenadora, Tatiane Linhares, 
receberam o Diretor Adjunto do Presídio de Itabira, André Moreira para a 
concretização desta proposta.
O ITI é responsável pelo projeto "Costurando Vidas", que foi idealizado pela Dra. 
Giuliana Talamoni Fonoff, promotora de Justiça desta cidade. A entidade oferece 
qualificação profissional em costura, bordado e artesanato sustentável para as mães 
e mulheres dos detentos da Comarca de Itabira.
Em entrevista ao Saúde e Estilo, Ronaldo Silvestre explicou o que é o ITI: " O ITI é 
uma entidade sem fins lucrativa que nós fundamos em 2009. Representa a 
igualdade, a transformação e a inovação social.  Nosso foco proncipal é trabalhar 
com mulheres de vulnerabilidade social, para que estas aprendam os ofícios de 
costura, bordado e artesanato".

André Moreira, representante do Presídio de Itabira, falou da importância desta 
parceria: "Vai trazer às famílias dos IPLs uma profissionalização, sejam mães ou 
esposas dos reeducandos. ".
Encerrando, a Coordenadora do ITI, Tatiana Linhares falou: "Eu gostaria de 
reforçar a importância que o Instituto tem hoje, principalmente para mulheres que 
têm acompanhado pessoas que estão cumprindo penas, pois este espaço foi feito 
para elas, afim que possam investir em si mesmas, para que suas vidas possam 
caminhar.”
A formação desta parceria entre Instituto ITI e Presídio de Itabira teve a cobertura 
exclusiva do site e jornal Saúde e Estilo.

Da Redação

FICOU LINDA: CAPIM LIMÃO REINAUGURA NA ÁGUA SANTA, EM ITABIRA, MG
Uma das lojas de maior prestígio nas cidades de Itabira, João Monlevade e São 
Gonsalo reinaugurou em clima de festa na manhã desta segunda-feira 10/02. A 
Capim Limão Casa e Aromas recebeu amigos e clintes para conhecerem suas novas 
instalações.

De cara nova, a Capim Limão ofereceu uma mesa de salgados e sucos aos que por ali 
passaram e puderem ver de perto como ficou ainda mais linda a loja.

Foi uma manhã especial, onde Alexandra Cota, junto com sua equipe, apresentou à 
esta cidade a novíssima Capim Limão.

Mais ampla, mais charmosa, mais produtos, porém, o precinho continua o mesmo.

Capim Limão Casa e Aromas.
Itabira: 31 - 3831-8908 / João Monlevade - 31 - 3852-7084 / São Gonçalo - 31 - 3833-
5519

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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BRITNEY SPEARS É
HOSPITALIZADA APÓS

QUEBRAR PÉ ENQUANTO
DANÇAVA

31 99739 8400

SEU EVENTO E FESTA DE
ANIVERSÁRIO

EM DESTAQUE AQUI.

LIGUE JÁ!

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

Lanternagem e Pintura

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

MUNDIAUTO

Toni   e  Doceiro

Uniformes escolares:Uniformes escolares:Uniformes escolares:
PREMEM / ESTER PEREIRA / ANTONINA / EEMZA / EMAG

DIDI ANDRADE / NICO ANDRADE / ANTÔNIO NINHARES GUERRA
EMAF / MAJOR LAGE / CORONEL / CORNELIO PENNA  / ELEONORA

31 9 8725 8696  / 9 8377 1731
Rua Pref. Virgilino Quintão, 990 Lj. 02 - Água Fresca - Itabira/MG

Britney Spears quebrou o pé enquanto dançava. A 
informação foi compartilhada pelo namorado da estrela 
pop, Sam Asghari, na terça-feira (18), no Instagram.

O modelo publicou uma foto bem-humorada da cantora 
no hospital e, ainda, falou da importância da dança para 
a companheira.

"Quando você quebra algo, isso tende a se curar e ficar 
mais forte, especialmente quando se trata da minha 
garota. Minha leoa quebrou o osso metatarso do pé 
fazendo o que ela ama, que é dançar. Desejo uma ótima 
recuperação para que ela 
possa pular, correr e dançar 
pra caramba", escreveu na 
rede social.

Fonte: (R7)

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

31 3852 4445 | 3852 2509


