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Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637

3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

PRÓTESE FLEXÍVEL

HIDRÁULICO 24HORAS

Serviços Especializados
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          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS

99287-7393

Mês dos

Av. Teresópolis, 3173

Óculos - Jóias - Relógios - Artigos para 
presentes - Consertos em Geral

(51) 3336.6943

otica_reis@hotmail.com

Tudo em até
6 x s/ acréscimo

Aviamos
receitas

SÉRIE MITOS SOBRE A PERDA  
AUDITIVA

Mito 2 - “Não vale a pena melhorar minha audi-
ção”

Verificação da realidade: Melhorar a audição be-
neficiará sua qualidade de vida, especialmente seu 
relacionamento com amigos, familiares e colegas de 
trabalho.

A perda auditiva pode ser frustrante para você 
e levar ao isolamento social e à depressão. Ela pode 
enlouquecer sua família quando eles constantemen-
te têm que repetir o que falam ou sair da sala porque 
a TV está muito alta.

A melhor solução é lidar com a perda auditiva 
em vez de agir como se não fosse um problema.

Mito 3 - “Não importa se eu adiar o uso de apa-
relhos auditivos”

Verificação da realidade: Quanto mais cedo você 
resolver sua perda auditiva, melhor. A perda auditiva 
piora com o tempo.

Os pesquisadores até têm um nome para isso: 
"privação sensorial". Quanto mais você ignorar sua 
perda auditiva, mais você perderá a audição que 
nunca poderá ser recuperada.

Aparelhos auditivos podem ajudar, mas somen-
te se você tiver audição suficiente para ser salva. E 
quanto mais você convive com a perda auditiva, mais 
difícil é se adaptar ao uso de aparelhos auditivos.

Não adie sua saúde, bem-estar e qualidade de 
vida. Procure um profissional da saúde auditiva.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
3022.2100 / 98201.0132
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DICAS DE SAÚDE PARA OS OLHOS
Assim como todas as fontes de energia, o sol é 

essencial e necessário, mas também pode provocar 
graves danos aos seres humanos. A radiação ultra-
violeta (UV) transporta a maior parte dos perigos da 
luz solar, queimando a pele e os olhos e provocando 
danos a longo prazo quando desprotegidos.

Os raios UV do sol são um perigo claro e presente 
nos dias ensolarados e igualmente nocivos nos dias 
nublados.

Para proteger os seus olhos dos danos provoca-
dos pelo sol e pelos raios UV:

• Use óculos de sol de qualidade, com proteção 
contra os raios UV comprovados.

• Use chapéu com aba longa e faça intervalos à 
sombra

• Nunca olhe diretamente para o sol, especial-
mente com binóculos ou durante um eclipse solar.

DISK ÓPTICA – A ÓPTICA QUE VAI ATÉ VOCÊ
Jane Gornicki Slaski – Técnica óptica responsável

POTENCIALIZE SUA VIDA
O que é Biodança? Quando se fala em dançar, as 

pessoas pensam logo em dança de salão ou em colo-
car malhas de balé e fazer passos mirabolantes. É difícil 
pensar em uma dança que vá além de padrões estéti-
cos e ainda mais improvável conceber uma dança que 
possa induzir modificações existenciais. Essa é a pro-
posta inovadora da Biodança.

Rolando Toro, um antropólogo e psicólogo chileno, 
através de seus estudos antropológicos, percebeu que 
a dança sempre foi usada desde tempos remotos, como 
instrumento de vinculação e comunicação. Assim, ex-
pressava com profundidade conteúdos emocionais 
humanos. Ela é usada para comunicar e unir membros 
do grupo, em ritos de passagem e celebrações. A dança, 
portanto, pode evocar e comunicar o que sentimos de 
forma profunda e reveladora.

A dança que Toro buscou foi o movimento pleno de 
sentido: cada participante se movimenta a partir do seu 
“sentir”. O simples fato de alcançar essa coerência é por 
si só curativo, pois a possibilidade de atuar com fideli-
dade aos próprios sentimentos pode provocar mudan-
ças profundas na vida de uma pessoa.

* Trecho do texto de Danielle Tavares
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5 DICAS PARA EVITAR QUEDAS DE 
IDOSOS

CRISTALINA ESOTÉRICA

1. Cuidado com os tapetes, pois 
são escorregadios.

2. Má iluminação pode facilitar as 
quedas. Andar sempre em ambientes 
iluminados é fundamental para evitar 

quedas.
3. Fazer atividade física e exercícios de alongamen-

to todas as semanas para manter os ossos e músculos 
ativos. 

4. Manter uma alimentação rica em cálcio e vita-
mina D, para evitar o enfraquecimento dos ossos e a 
osteoporose.

5. Fazer adaptações na casa para facilitar a loco-
moção do idoso, como manter uma boa iluminação, 
evitar tapetes e objetos pelo chão, além de usar barras 
de apoio em locais estratégicos, como banheiro e ao 
lado da cama.

Evelise Paim Fisioterapeuta
Fone: (51)98146-5989

Está com problemas financeiros? Sente que seu negó-
cio não anda? Que a energia da sua casa está pesada e 
seus relacionamentos estão conturbados? Um desequilíbrio 
energético pode estar ocasionando isso, nós podemos re-
solver isso com nossos atendimentos de mesa radiônica, 
harmonização de relacionamentos, reiki, radiestesia e 
radiônica, apometria bioquântica. Agende seu horário e 
descubra a origem do seu desequilíbrio. Atendemos com 
tarot e carta cigana e ministramos cursos. Nossos atendi-
mentos são presenciais ou a distância.

Cristalina Esotérica - Fone: (51)99229-4096
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BICHO DE PÉ (TUNGA PENETRANS)

Pulga que se aloja na pele do hospedeiro 
(homem ou animal) causando uma infecção 
caracterizada por inchaços dolorosos, locali-
zados principalmente ao redor de onde o in-
seto penetrou.

Angélica Martins - Podóloga
Fones: (51)99954-0811 / (51)99303-3345

Residencial Geriátrico Gávea

PODOLOGIA INFANTIL
Também conhecido como Podopediatria, a podologia 

infantil é o tratamento e diagnóstico da saúde dos pés da 
criança de zero a doze anos. Esse cuidado é fundamental 
para assegurar um crescimento correto para prevenção de 
possíveis disfunções que possam surgir ao longo dos anos.

Os três primeiros anos são muito importantes, pois es-
tabelecem a forma básica dos pés. É preciso uma preocu-
pação especial às extremidades do pé dos recém-nascidos, 
pois é um local onde se recebe e se perde mais calor.

Dicas e conselhos no cuidado com os pés dos bebês:
• Ao cortar as unhas, esteja de mãos limpas, com um 

cortador reto e não corte as extremidades dos mesmos. Me-
lhor hora é durante o sono, estão mais relaxados.

• Segure o pezinho com firmeza e mantenha a calma.
• Nunca obrigar a criança a andar se ela não estiver 

realmente preparada.
• Os aparentes defeitos nos pés durante os primeiros 

anos são naturais e devem se normalizar. Porém, se no ter-
ceiro ano a criança ainda reclamar de dores e mal-estar, é a 
hora de procurar um podólogo.

           Fran Nobre Podóloga - Fone: (51)99971-3730
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A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

SAMU  ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro  ------------------ 3289 7999
Defesa Civil  ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal  ------------------------191
Polícia Militar  -------------------------------------190
Polícia Federal  ------------------------------------194
Polícia Civil  ----------------------------------------197
EPTC  ------------------------------------ 156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros  ------------------------------193
Disque-Previdência Social  ------------------------135
Rodoviária  --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE  -----------------------------------0800 721 2333
Dmae  ------------------------------------- 3289 9000
Detran  --------------------------------0800 905 5555
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones ÚteisLuis Alves
Um pai presente é 

como a luz que guia o 
peregrino durante sua 
longa jornada, ajuda a 
escolher o melhor ca-
minho, oferece o con-
forto e calor, dá abrigo 
e segurança nos mo-

mentos mais difíceis da vida. Reconhecer essa 
luz é a recompensa maior que um pai e um fi -
lho podem receber em suas vidas. Obrigado Pai 
por ser a luz presente em minha vida e por me 
fazer compreender a importância de eu ser a 
luz na vida de meus fi lhos.

A Revista ProcureAche deseja muitas feli-
cidades a todos os pais, leitores e anunciantes 
da publicação que mais cresce em Porto Alegre!

UM PAI PRESENTE É...
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MUITA Gente querendo a mudança, POUCOS dispostos a mudar!
Muitas pessoas se sentem infelizes com o que fazem ou com o lugar onde 

trabalham. Em um dado momento, começam a adoecer. É gastrite, dor de ca-
beça, desânimo, estresse e muitos outros incômodos. Esses sintomas apenas 
revelam o estresse emocional. Ao aplicar ferramentas, o Coach te possibilita 
autoconhecimento podendo, assim, traçar metas para sair dessa situação. 
Luís Gabriel Gerevini – Coach, Analista comportamental e Corporal. Agende 

seu horário para um bate-papo (51) 40668076.
ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento Pessoal & Profissional

Fone: (51)4066-8076

As Barras de Access é uma técnica corporal que 
permite que você e o seu corpo comecem a despren-
der-se dos pensamentos, ideias, condicionamentos, 
emoções, atitudes e crenças limitantes que você tenha 
registrado sobre qualquer situação ou experiência.

• As Barras são 32 pontos na cabeça onde estão 
armazenados todos os pensamentos, ideias, crenças,-
traumas que você viveu ao longo de sua existência 
como um  Ser.

• As Barras de Access podem ajudar com ansieda-
de, depressão, frustração, falta de sonho e é recomen-
dável para pessoas com déficit de atenção, hiperativi-
dade, personalidade obsessiva compulsiva, autismo, 
etc.

• Durante uma sessão de Barras, as ondas ce-
rebrais abrandam permitindo que hábitos, crenças, 
emoções e pontos de vista que você tenha (mesmo 
sem saber) sejam acessados e libertados. A terapia é 
feita através do toque com as mãos na cabeça, nos 
pontos energéticos que correspondem a diferentes 
áreas da vida pessoal, emocional e material. Esses 
pontos são ativados, permitindo que a energia da pró-
pria pessoa se renove, mova e flua livremente e conti-
nuamente, sem limitações. Isso não significa apagar as 
suas memórias ou quem você é.

Maria Garroni - Facilitadora e Praticante de 
Barras de Access - Fone: (51)99738-2811

BARRAS DE ACCESS

Continue lendo este artigo em 
nosso site! Escaneie o QR CODE 
ao lado e acesse!
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COMO EVITAR DORES  
MUSCULARES NO FRIO

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

99453.5544

99360.5001

Mantenha sempre o corpo aquecido, princi-
palmente as extremidades (mãos, pés e pescoço e 
cabeça).

Pratique exercícios físicos. Geralmente as pes-
soas esquecem- se de fazer atividade física no frio. 
Independente da temperatura, sempre é importante 
se movimentar pois evita dores e futuras doenças.

Faça fisioterapia. Quem sofre de doenças ósse-
as degenerativas ou outras doenças crônicas pode 
realizar sessões de fisioterapia para alivio da dor e 
outros incômodos.

Realizar alongamentos é de grande importân-
cia pois ajuda evitar encurtamentos, o ideal sempre é 
realizar antes e após qualquer tipo de atividade física.

Evitar lugares úmidos, principalmente quando 
se tratar de idosos, procurar lugares secos e claros.

Daiane Nunes Ulinowski
Fisioterapeuta e Fundadora Humanize Home Care

DICAS PARA MELHORAR A  
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Foco - um profissional focado e comprometido 
com seu trabalho sofre menos interferências do am-
biente;

Afaste-se das fofocas - conversas fúteis sobre 
a vida dos colegas e superiores só alimenta um am-
biente hostil. Afaste-se delas e procure eliminar esta 
conduta do seu dia a dia;

Aprenda a trabalhar em equipe - o trabalho 
em equipe é uma das principais habilidades exigidas 
pelas empresas. Colabore com seus colegas e apren-
da com eles também;

Cumpra prazos e horários - atender suas de-
mandas com qualidade e cumprir prazos e horários 
evita estresses e que seu desempenho seja questio-
nado;

Cultive bons relacionamentos - mantenha 
boas relações interpessoais com seus colegas e supe-
riores. Isso torna o ambiente melhor e mais favorável.
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AQUI VOCÊ TEM AMIGOS

TERAPIA

Há mais de 15 anos no bairro São Sebastião, a 
Semprefarma conta com uma ampla variedade de 
produtos e serviços, visando sempre a sua qualidade 
de vida e bem-estar.

Medicamentos, perfumaria e serviços de ambu-
latório. 

Venha conhecer nossa loja totalmente reformu-
lada e ganhe um brinde especial.

Semprefarma Farmácias Associadas
Fone: (51) 3344-4743

O Reiki nos auxilia a recuperar nossa energia vital 
e bem-estar através do alinhamento energético dos 
chakras. Pelo alinhamento energético eliminamos a 
ansiedade, o estresse, a raiva e o medo que nos apri-
sionam quando nos encontramos perdidos na rotina 
diária perdendo energia e a conexão com a Vida no 
Universo.

O tratamento de Reiki facilita: alívio de dores, 
limpeza emocional, quebra de vícios, desbloqueio da 
energia vital, aumento da vitalidade, auxílio pós-cirúr-
gico e quimio, alinhamento dos chakras, melhora do 
sono e relaxamento, aprofundamento e conexão es-
piritual, redução estresse, ansiedade e pressão, forta-
lecimento do sistema imunológico, renova sensação 
de alegria, amor e paz.

REIKI - TUDO É ENERGIA

Conheça nossa fi lial: Felipe Neri, 287
Bairro Auxiliadora - Fone: (51)99467-5493 

Cíntia Contursi
Salet’s Centro de Terapias

Fones: (51) 3093-0209 / (51) 98605-5531

Realizar terapia proporciona um reencontro con-
sigo mesmo, de forma que os constantes dilemas do 
dia-dia nos levam a buscar o sentido da vida; a pos-
sibilidade de encontrar novas maneiras de enxergar 
os obstáculos presentes no cotidiano, construindo 
novos horizontes para a busca da felicidade. Dê este 
tempo para você.

Psicólogo Luis Felipe P Lopes
Fone: (51) 99312-0830
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HÉRNIA DE DISCO

A hérnia de disco acontece com o desgas-
te dos discos intervertebrais localizados entre 
as vértebras. Ela é causada pelo uso repeti-
tivo desses elementos, por uma fraqueza ou 
mesmo uma ruptura do anel que contém o 
disco. Uma parte de seu conteúdo sai de sua 
posição normal, o que acaba por comprimir 
as raízes nervosas, causando dor.

Pode ocorrer em qualquer parte da colu-
na. Porém, é mais frequente na lombar.

Tipos de hernia
Protrusões: hérnias geralmente menores 

e contidas por parte do ânulo fibroso do disco
Hérnias extrusas: quando há lesão com-

pleta deste ângulo.
Hérnias sequestradas: onde o fragmento 

herniado se alonga pelo canal medular, che-
gando a se separar completamente do disco.

O paciente se apresenta com postura an-
tálgica, inclinando o tronco para o lado que 
lhe dê conforto. 

Trate com Quiropraxia!!!

Drª Jane Difini Kopzinski
Fone: (51) 99684-2953

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas

Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras

Av. Osvaldo Aranha, 1208

Bom Fim - (51) 3019.5940
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PALETA DE CORDEIRO COM MOLHO DE HORTELÃ
Ingredientes:
Carne:
• 1 unidade de paleta de cordeiro com cerca de 

1,3 kg;
• 4 dentes de alho;
• 1/2 litro de vinho branco seco;
• 2 xícaras de folhas de hortelã frescas;
• 1 xícara de alecrim fresco;
• 1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem;
• a gosto de sal;
• a gosto de pimenta-do-reino moída na hora

Molho:
• 1/2 xícara de vinho branco seco;
• 1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem;
• 2 xícaras de folhas de hortelã;
• a gosto de sal;
• 1 pitada de açúcar

Modo de preparo:
Limpe o cordeiro, retirando os excessos de gordu-

ra. Em um mixer ou liquidifi cador, junte os dentes de 
alho, o vinho branco e a hortelã (somente as folhas). 
Processe rapidamente, para que não aqueça os tem-
peros. Tempere a paleta com sal e pimenta-do-reino.
Acondicione a carne em um recipiente com tampa ou 
em um saco plástico com fecho hermético. Acrescen-
te os temperos processados e o alecrim e deixe mari-
nando por pelo menos 12 horas, na geladeira. Vire a 
paleta pelo menos duas ou três vezes. Preaqueça o for-
no a 180 graus C. Coloque a paleta em uma assadeira, 

regue com o azeite e cubra com papel alumínio. Me-
tade da marinada vai junto no forno e a outra reserve. 
Deixe assar por aproximadamente 2h30. Passado 
esse tempo, retire o papel-alumínio, regue com 
parte da marinada que fi cou reservada ou aquela 
que restou na forma e deixe dourar por 20 minutos.
Para o molho de hortelã, no liquidifi cador, bata todos 
os ingredientes e reserve. Regue a carne com o mo-
lho na hora de servir.
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Gastronomia / Festas e Eventos

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

KNETIG
Comercial

A mais completa linha de artigos para 
bares, restaurantes, churrascarias e hotéis

e-mail: comercial@knetig.com.br

Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes

Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene

Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

Mercado

SPAGHETTINI DELICIOSO
Ingredientes:
• 200g de espaguete;
• 1/2 colher de sopa de 

manteiga;
• 2 colheres de sopa de 

azeite de oliva;
• 150g de cogumelos paris 

frescos fatiados;
• 6 corações de alcachofra 

em conserva;
• 2 tomates maduros sem 

pele e sem sementes picados;
• 8 azeitonas pretas picadas;
• 80g de salame em cubos;
• sal e pimenta do reino a gosto;
• 100g de creme de leite;
• 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado;

Modo de Preparo:
Aqueça a manteiga e o azeite e refogue os co-

gumelos e os corações de alcachofra. Acrescente o 
tomate e as azeitonas e por último, junte o salame. 
Cozinhe rapidamente e tempere com sal e pimenta 
do reino a gosto.

Cozinhe a massa de acordo com as instruções 
da embalagem, escorra e misture a panela do molho 
quente. Agregue o creme de leite, polvilhe o parme-
são ralado e sirva.

Rendimento: 2 porções grandes
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TORTA DE FIGO COM MAÇÃ

Ingredientes:
• 3 gemas de ovos;
• 2 ovos;
• 1 lata de creme de leite;
• 1 lata de leite (use a mesma lata do creme de 

leite);
• 2 colheres (sopa) de açúcar;
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo; 
• 200 gramas de doce de fi go em calda; 
• 2 maçãs cortadas em pedaços graúdos; 
• 1/2 xícara (chá) de uva-passa;
• canela misturados a gosto
Modo de preparo:
1. Coloque no liquidifi cador as gemas, os ovos, o 

creme de leite, o leite, o açúcar e a farinha de trigo.
2. Bata até fi car homogêneo.
3. Em um refratário untado espalhe a maçã polvi-

lhada com açúcar e canela e as uvas passas.
4. Entre os pedaços de maçãs, ponha os fi gos 

escorridos e cortados em cubos e despeje o creme 
batido.

5. Leve ao forno médio (170 °C a 190 °C), preaque-
cido, até dourar ligeiramente.

BATATA ASSADA COM CATUPIRY
Ingredientes:
• 6 batatas mé-

dias;
• 1/2 vidro de 

requeijão cremoso 
(catupiry);

• Queijo parme-
são ralado a gosto;

• Sal a gosto

Modo de preparo:
Lave as batatas e com um garfo faça alguns furos 

ao redor. Coloque-as em um recipiente com tampa e 
leve ao Microondas por aproximadamente 20 minu-
tos (até as batatas fi carem macias). Abra-as ao meio, 
fazendo uma cavidade com uma colher. Misture o 
requeijão e o parmesão e tempere com sal. Coloque 
dentro das batatas. Leve ao forno pré aquecido a 180 
graus, por aproximadamente 15 minutos. Retire e 
sirva.
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AQG
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ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos

999 230 145 991 223 074 985 181 587
51 3516-8189
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Qualidade, Preço e Bom Atendimento

CACHORRO COM DIARREIA – QUAL PODE SER A CAUSA?RAIVA EM CÃES E GATOS, COMO 
PREVENIR? Um cachorro com diarreia pode ser algo corriqueiro e 

simples – como uma mudança na dieta ou a ingestão de 
alimentos não apropriados em alguma ocasião – as causas 
que desencadeiam esse problema também podem ter ver-
mes e parasitas como responsáveis, exigindo uma investi-
gação apropriada para que o quadro não evolua. Entretanto, 
a diarreia também pode ser o sinal de alguma doença mais 
grave, incluindo insuficiência renal, tumores de intestino, al-
gumas viroses importantes, entre outros. Com a ajuda de 
um médico veterinário, conseguimos diagnosticar e estipu-
lar o tratamento correto para a causa da diarreia, evitando 
complicações maiores na saúde do pet.    B&B Pet House

A raiva é uma doença altamente letal, 
que continua infectando milhões de pessoas 
e animais em mais de 150 países. Esta do-
ença é causada por vírus e sua transmissão 

ocorre por meio de mordeduras a arranhaduras dos mamífe-
ros suscetíveis ao vírus causador, como cão e gato.

O cão pode ser infectado pela raiva ao ter contato com 
outros animais positivos para o vírus, como outros cães ou 
um morcego, que terão o vírus na saliva e poderão trans-
miti-lo para outros animais ou para humanos ao morder. É 
importante ressaltar que nem todas as mordidas de cães 
transmitem a doença, por isso é preciso certificar-se de que 
há sinais da doença no cão que deu a mordida.

A raiva apesar de ser considerada uma doença grave, 
pode ser prevenida com uma medida simples: a vacinação. 
Cães e gatos devem ser vacinados anualmente contra a 
raiva. Aqui na Bichos e Caprichos temos um médico-vete-
rinário pronto para iniciar o protocolo de vacinas do seu pet 
o quanto antes!

Bichos & Caprichos
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Serviços Especializados

CRIAÇÃO DE SITE

CAMPANHAS
SITE DE BUSCA

MIDIAS SOCIAIS

www.impulsocriativo.com



20

Assessoria Jurídica
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Continue lendo este artigo em 
nosso site! Escaneie o QR CODE 
ao lado e acesse!

DICAS DE SEGURANÇA PARA VOCÊ 
COMPRAR PELA INTERNET

A RESTITUIÇÃO DO ICMS DA CONTA DE LUZ

A facilidade proporcionada pela internet na 
nossa sociedade fez com que até os hábitos de con-
sumo fossem alterados. Com isso, as lojas virtuais já 
são uma realidade lucrativa há muitos anos. Assim, 
toda a atenção na hora de comprar pela internet é 
bem-vinda.

Rogerio Fraga Advocacia e Consultoria

A Jurisprudência tem cada vez mais firmado o 
entendimento de que a Taxa de Uso do Sistema de 
Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso 
do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD 
não fazem parte da base de cálculo do ICMS. Isso é em 
razão de que o ICMS deve ser cobrado apenas sobre a 
energia elétrica consumida e não sobre demais taxas ou 
encargos.

No entanto, muitos consumidores vêm sendo in-
devidamente cobrados do referido imposto na conta 
de luz, onde são embutidas as taxas antes mencionadas 
na base de cálculo, o que é facilmente verificável atra-
vés de um passar de olhos na conta de energia elétrica. 

Sendo assim, os consumidores têm o direito de 
ingressar com demanda judicial a fim de pleitear a res-
tituição dos valores pagos indevidamente de ICMS na 
conta de luz nos últimos cinco anos, além de requerer a 
redução das cobranças nas próximas faturas.

Recentemente o Governo Federal autorizou o 
saque de parte do valor do FGTS pelo trabalhador. 
Assim como no ano de 2018 houve a liberação do sa-
que do PIS a todos os cotistas que trabalharam entre 
1971 a 1988. Um detalhe importante que muitas pes-
soas desconhecem, está no fato de que os herdeiros 
do trabalhador também têm direito ao recebimento 
dos valores de FGTS/PIS e demais verbas a que o tra-
balhador teria direito se vivo estivesse. Ocorre que 
nesses casos se faz necessário um pedido judicial, 
para que se identifique e autorize os herdeiros a sa-
carem tais valores. Portanto, ainda que você não te-
nha valores depositados em FGTS/PIS, provável que 
algum de seus familiares falecidos os tenha, o que 
garante o direito dos herdeiros a buscarem o Judiciá-
rio e receberem os valores devidos.

Flávio Braga Advocacia

O DIREITO DOS HERDEIROS AO  
SAQUE DE FGTS/PIS E DEMAIS VALO-

RES DEVIDOS AO TRABALHADOR
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Decoração

TRUQUES PARA MANTER A CASA 
QUENTINHA NO INVERNO

Uma maneira fácil é aproveitar a 
luz do sol ao máximo durante o dia. 
Para isso, abra as cortinas e deixe os 
vidros semiabertos para que o calor 
aqueça o ambiente e haja circulação 

de ar. Tome cuidado para que o sol não encontre obs-
táculos tais como plantas grandes ou mesmo móveis.  
Após o pôr do sol, ou ao final da tarde, a dica é fechar 
as cortinas e vedar bem qualquer fresta de vento 
para evitar a troca térmica inversa – de quente para 
frio. Esse efeito de calor que sentimos é derivado da 
radiação infravermelha dos raios solares. Esse princí-
pio rudimentar de acumular energia é usado há cen-
tenas de anos no Ártico para a construção dos iglus, 
cujas paredes, assim como toda sua estrutura, são 
feitas de neve. Ou seja, por mais fria que sua casa ou 
apartamento sejam, está a muitos graus centígrados 
distante de se parecer com um iglu.

Como impedir que o frio entre à noite
Se você colocar a mão no vidro [da janela] per-

ceberá que ele está gelado. Assim, qualquer obstá-
culo que você colocar nele irá melhorar. As cortinas 
blackout funcionam, mas uma cortina mais fina não, 
e pode até deixar o ar passar com mais facilidade nas 
frestas.

As roupas da casa
O uso de cobertores, tapetes felpudos, cortinas 

pesadas ou, em casos extremos, forrar paredes com 
livros, quadros, espelhos, etc, evita a difusão de umi-
dade acumulada nas paredes.
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Turismo / Transportes

A herança cultural dos colonizadores alemães, 
italianos, austríacos e poloneses é a grande marca 
dessa região catarinense, localizada no Vale do Ita-
jaí.

No Vale Europeu, a arquitetura, os costumes, a 
gastronomia e até os dialetos que se ouve remetem 
ao velho continente. Em Blumenau e Pomerode a 
herança cultural alemã é predominante. As paisa-
gens incluem casas de estilo enxaimel, moinhos, 
rodas-d’água, capelas e engenhos. 

Blumenau é ofi cialmente a Capital Brasileira da 
Cerveja e possui uma grande diversidade de cerve-
jarias artesanais espalhadas pela cidade e em muni-
cípios vizinhos.

Em Pomerode, a herança cultural dos imigran-
tes vindos da Pomerânia, região histórica que ocu-
pava o norte da Alemanha e a Polônia, é marcante. 
São mais de 300 casas em estilo enxaimel, que fi -
zeram a Prefeitura reivindicar o título de município, 
fora da Alemanha, com o maior número de constru-
ções desse tipo. Lá também tem a maior quantidade 
de imóveis tombados pelo IPHAN entre as cidades 
que integram os Roteiros Nacionais de Imigração. O 
legado dos colonizadores também está presente na 
gastronomia, com destaque para o eisbein (joelho 
de porco), o kassler (bisteca de porco), o marreco 
recheado e também para os pães, cucas, bolachas 
e tortas. Tudo isso e muito mais pode ser apreciado 
no roteiro Vale Europeu Catarinense.

Pé na Tábua Tur - Fone: (51) 98142-2072

VALE EUROPEU CATARINENSE

3 DICAS PARA TRANSPORTAR 
PEQUENOS OBJETOS

Transportar pequenos objetos 
pode se tornar um problema se 
a embalagem e o transporte não 
forem feitos de maneira correta. 
Na hora de realizar uma mudança, 

alguns cuidados são fundamentais para facilitar o tra-
balho e evitar maiores transtornos.

1 - Planeje com antecedência a embalagem dos 
objetos, para evitar perda de tempo na hora de car-
regar os objetos no caminhão e atrasar o serviço dos 
carregadores.  

2 - Embale tudo, se possível, em caixas de pape-
lão, com jornais servindo de alcochoamento, e lacre 
bem para evitar que se quebrem ou se danifi quem no 
translado. 

3 - Organize as caixas em pilhas, separadas por 
peso ou tipo de objeto, deixando os mais resistentes 
em baixo, para melhor acomodamento dentro do ca-
minhão e maior segurança no transporte.
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Construção e Reforma
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado

CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com

3342.3449 |       984.246.025
    992.646.712 |        993.365.516

(51)

E
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Tecnologia

INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE

Aulas de Tablet, Computador e Celular
Não dependa de ninguém, faça você mesmo!

- Horários exíveis de acordo com a sua disponibilidade
- Aulas individuais e didática própria para MELHOR IDADE
- Aulas de INGLÊS para MELHOR IDADE, com apenas 3 alunos em sala

WhatsApp

Facebook

51 3224.0335 | 3224.0527Rua Uruguai, 299 / 7º andar / Centro
www.onbyte-rs.com.br

As redes sociais estão em constante movimento, 
e se atualizando de acordo com as novas necessida-
des e demandas criadas por elas mesmas.

O caso mais recente foi uma alteração de grande 
impacto no Instagram onde a rede social deixou de 
exibir a quantidade de curtidas em suas publicações. 
Mas fique calmo! Algumas ferramentas nacionais 
como a ETUS e internacionais como HOOTSUITE per-
mitirão a continuidade da analise desses dados.

O maior objetivo e desafio do Instagram sempre 
foi compartilhar conteúdo de qualidade e fazer com 
que seus usuários tenham interações reais de acordo 
com a qualidade das publicações. Essa ação busca no-
vamente esse objetivo.

Os principais motivos são:
Curtidas Falsas:
O Instagram não nega a quantidade de intera-

ções falsas sendo realizadas por robôs. Funciona as-
sim: o usuário interessado em mais curtidas paga por 
um sistema que ficará curtindo posts segmentados.

Proteção de Marcas:
As marcas poderão se basear em métricas mais 

relevantes para investir em influenciadores assim vi-
sando assim um melhor engajamento.

Autoestima:
Problemas de autoestima e ansiedade estão cres-

cendo por causa de redes sociais, nas quais o número 
de curtidas acaba servindo como medida de aceita-
ção e popularidade.

É para sempre ?
A mudança faz parte de testes realizados no Ca-

nadá e agora chega até o Brasil “Não dá para dizer se 
vai dar certo, mas é algo que estamos tentando para 
melhorar o ambiente”, disse Adam Mosseri, principal 
executivo do Instagram. O #nolike parece ter sido 
bem recebido pela maioria dos usuários e tende a se 
expandir para todos os países caso confirmada essa 
melhoria.

Porém, alguns influenciadores parecem não ter 
gostado muito dessa mudança. Alguns chegaram a 
chocar a internet ao postar imagens ao qual compa-
rava o fim da contagem de likes com a Lei Áurea e até 
captura de telas mostrando a quantidade de likes de 
suas postagens anteriores.

O FIM DAS CURTIDAS NO  
INSTAGRAM
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Madeiras para Vigamento

Serviços Especializados
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Serviços Especializados

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

PPCI, Caixas, Mangueiras, Fitas
Central de Alarme de incêndio, Luz de Emergência

Serviços de Hidráulica e Elétrica
Extintores Novos e Seminovos

Aluguel de extintores para eventos
Curso de

Prevenção de incêndio com certificação.

www.crextintores.com.br
crextintores@crextintores.com.br Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

CR
EXTINTORES

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51) 

A lareira da vez agora é a lareira eco-
lógica! Que não é elétrica nem a gás de 
cozinha, então COMO É?

As lareiras ecológicas funcionam 
com fluido líquido especialmente de-
senvolvido e licenciado para este fim, a 

partir do etanol. Não produz fumaça, resíduos inalantes 
nem cheiro. Que é despejado diretamente dentro do 
queimador. O acendimento é simples: só encoste uma 
chama no fluido líquido despejado diretamente den-
tro do queimador da ecolareira para acender. O mais 
recomendado é a utilização do acendedor que vem 
no kit de cada lareira. Elas esquentam bem? A queima 
do fluido produzirá calor e a intensidade do calor será 
determinada pelo tamanho do queimador por metro 
quadrado.

Algumas lareiras são portáteis e não precisam de 
qualquer tipo de instalação! E sua utilização poderá ser 
feita tanto dentro como fora de casa, em áreas externas 
utiliza-se uma tampa protetora contra chuvas e sujeiras!

LAREIRAS ECOLÓGICAS
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Serviços Especializados
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Esta dica é ideal para 
desentupir ralos da pia da 
cozinha e do banheiro. Co-
loque no ralo uma xícara 
de bicarbonato de sódio e 
depois acrescente duas xí-

caras de vinagre branco de álcool. Quando a mistura 
não estiver mais efervescente, despeje água fervente 
e evite abrir a torneira por cerca de 30 minutos.

DESENTUPIR RALOS
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Serviços Automotivos

GEO

(51) 997.889.686

RODAS E PNEUS EM BOAS  
CONDIÇÕES SÃO IMPRESCINDÍVEIS!

MANTENHA A BATERIA EM BOAS 
CONDIÇÕES PARA NÃO FICAR NA 

MÃOAssim como os freios, o conjunto de rodas e 
pneus em más condições pode ocasionar sérios ris-
cos à segurança dos ocupantes. O desgaste desses 
componentes acaba sendo frequente caso você te-
nha como costume trafegar em pisos ruins, repletos 
de buracos, irregularidades de obstáculos. Deste 
modo, faça a manutenção periódica das rodas e dos 
pneus, para assegurar a segurança e o conforto do 
motorista e dos passageiros.

Entre as recomendações, faça o alinhamento e o 
balanceamento a cada 5 mil km rodados, e também o 
rodízio a cada 5 ou 10 mil km. Você deve ficar atento 
ainda aos pneus carecas, que devem ser substituídos 
o quanto antes, e a danos na parte interna dos pneus. 
As rodas carecem de atenção nos parafusos e em al-
guns danos, que podem ser reparados. Porém, em 
caso de danos profundos, o recomendado é adquirir 
uma roda nova.

Imagina você 
não conseguir destra-
var o seu carro pelo 
alarme ou até mesmo 
não conseguir dar 
partida no motor? 
Situação complicada, 
não? Sendo assim, 
você deve checar as 
condições da bateria do seu carro sempre que pos-
sível para evitar dores de cabeça.

Verifique a situação da fixação da bateria, cabo 
positivo e negativo, nível do eletrólito (líquido da ba-
teria), tampas dos elementos, caixa da bateria e co-
nexão dos cabos. Já a manutenção deve ser focada 
no reabastecimento dos elementos, carga e nível do 
eletrólito.
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Palavras Cruzadas
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Curta a nossa 

página no 

Facebook!

/ProcureAcheRevista

Solução:

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Minha mãe sempre quis tocar piano. Meu 
pai, então, comprou um de presente para ela. 
Dias depois, liguei para saber o que ela estava 
achando da experiência.

– Devolvi o piano. Convenci sua mãe a to-
car clarineta – disse papai.

– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não conse-

gue cantar junto – explicou ele.

– Quem sugeriu que você viesse aqui? – 
perguntou o dentista ao menino no consultó-
rio.

– Um amigo meu – respondeu o garoto. – 
Depois de arrancar um dente aqui, ele fi cou 
três semanas sem ir à escola.

- Sogrinha! Quanto tempo que a senhora 
não aparece! Quanto tempo vai fi car conosco 
desta vez?

- Oh, meu genro, até vocês fi carem cansa-
dos de mim!

- Sério? Não vai nem mesmo tomar um ca-
fezinho?

– Pai, todos os contos de fadas começam 
com “era uma vez”? – perguntou a garotinha.

– Não – respondeu ele. 
– Muitos começam com as palavras: “Se 

eleito, eu prometo.”

– Quem sugeriu que você viesse aqui? – 

Hora da piada!
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Horóscopo
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Educação

Preparatório para o Colégio Militar (6º Ano) e grupos de estudo para o vestibular 2018/2019









A fotografi a é enxergar o outro com sensibili-
dade para perceber o olhar, o gestual, a expressão 
em si. É a capacidade de ver coisas que não são evi-
dentes, para dispor a realidade de forma a transmitir 
emoções. É isso que faço nos ensaios com mulheres, 
homens, crianças, famílias, eventos, em diferentes 
ambientes, buscando um resultado mais poético.

Sou professora de fotografi a na Escola de Foto-
grafi a e Cinema Digital Câmera Viajante.

Inezita Cunha Fotografi a - (51)99348-7263

INFORMAÇÃO: CONTAS INATIVAS 
DA MICROSOFT SERÃO CANCELA-
DAS A PARTIR DE 30 DE AGOSTO

A partir do dia 30 de 
agosto, todos os e-mails 
da Microsoft cujos usuá-
rios não fi zeram nenhum 
tipo de acesso nos últi-
mos 2 anos serão cancela-
dos. A medida faz parte da 
nova política de ativida-
des de contas da empresa.

A Microsoft não é a única a lidar com essa desati-
vação de contas inativas; inclusive, ela já praticou 
a mesma atividade antes, mas com prazo diferente.
Se você precisa manter sua conta Microsoft ativa, 
basta realizar o login nela antes do dia 30 de agosto.
Para saber mais, marque uma aula e aprenda a uti-
lizar o e-mail e outros recursos online com mais se-
gurança. -->51 984058299

No ensino presencial o 
conhecimento é transmitido 
unidimensionalmente, via 
professor, assumindo este 
um papel fundamental no 
processo de ensino/aprendi-

zagem.  Enquanto no e-learning, os alunos podem 
aprender descobrindo, tendo um papel principal na 
construção do conhecimento.

O e-learning, ou ensino a distância, proporciona 
fácil acesso ao conhecimento, ultrapassa barreiras e 
compartilha assuntos. Porém, há  ainda quem prefi ra 
a educação presencial por acreditar em aulas de me-
lhor qualidade.

Quando a educação presencial não fi ca só no 
campo da teoria e recorre à prática como metodo-
logia de ensino, ela acaba sendo mais efi caz no pro-
cesso de aprendizado, por transmitir experiências e 
vivência na área proposta.

ENSINO PRESENCIAL X ENSINO A 
DISTÂNCIA



ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos

999 230 145 991 223 074 985 181 587
51 3516-8189

stop

DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

ECONOMIZE ÁGUA

ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

984.136.494&


