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APARELHOS 
AUDITIVOS

Rua dos Andradas, 1755 / sala 51
Centro / Porto Alegre / RS

w w w . a u d i c a o r s . c o m . b r Fone: (51) 3224.3242

Há 15 anos a Audição avalia e orienta qual o 
Aparelho Auditivo mais adequado para cada caso.

Os melhores preços
Até 3 anos de garantia
Teste o aparelho em 

casa antes da compra
Agende avaliação 
sem compromisso.

Atendimento 
domiciliar

Pagamento em 
até 12x

997.889.686
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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.

(51) 997.889.686

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 Úteis
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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
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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

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

Nas últimas décadas, os principais avanços 
da medicina nos ajudaram a entender melhor a 
natureza da perda auditiva. Ainda assim, há muita 
desinformação por aí. Acompanhe nesta e nas pró-
ximas edições da revista:

Mito 1
Eu saberia se tivesse perda de audição.

Verificação da realidade
A perda auditiva é frequentemente tão gradual 

que você pode não perceber a princípio. À medida 
que ela cresce, você pode compensar aumentan-
do o volume ou pedindo que as pessoas repitam 
o que disseram.

É comum negar o problema, inicialmente, e 
depois culpar os outros por resmungar, falar baixo, 
“falar pra dentro” ou manter o volume de TV mui-
to baixo. Mas o fato é que pessoas com audição 
normal não precisam convencer os outros de que 
podem ouvir bem. Se outras pessoas lhe disserem 
que você precisa de um teste auditivo, é hora de 
repensar e procurar o profissional da área, especial-
mente quando você considera que suas chances 
de ter perda auditiva é de 1 em 5.

Informações erradas podem sabotar nossa 
audição. Não deixe que elas o impeçam de obter a 
ajuda que você precisa.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
3022.2100 / 98201.0132

MITOS SOBRE PERDA AUDITIVA
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A hipermetropia 
é um erro de refra-
ção que faz com que 
a imagem seja focada 
atrás da retina. A dis-
função causa dificul-
dade para enxergar 

objetos próximos e, principalmente, para ler. 
Também pode acarretar dores de cabeça, ver-
melhidão nos olhos e lágrimas em excesso.  
A doença é um distúrbio mais frequente na popula-
ção em geral e, em particular, do recém-nascido. A 
doença diagnosticada na infância pode regredir com 
o crescimento dos olhos, até o inicio da vida adulta.

Atuamos com profissionalismo e com atendi-
mento personalizado. Temos produtos de alta tec-
nologia e valores acessíveis, além de atendermos 
em domicílio.

DISK ÓPTICA- A óptica que vai até você
Jane Gornicki Slaski – Técnica óptica responsável

HIPERMETROPIA

5 DICAS PARA EVITAR QUEDAS DE 
IDOSOS

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
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UNHA ENCRAVADA
Onicriptose ou sim-

plesmente “unha encrava-
da” se dá pelo mau corte, 
uso de sapatos apertados 
ou predisposição genéti-
ca.

Fazemos o corte sem 
ser invasivo, com uso de 

anestésico tópico e utilizamos instrumentos 
apropriados para esse procedimento.

A revisão e o tratamento de, no mínimo, 
6 meses são necessários para a correção da 
unha. 

O retorno para revisão é sem custo e se dá 
em até 7 dias.

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

Residencial Geriátrico Gávea

A diabetes atinge mais de 13 milhões de brasilei-
ros. Estima-se que cerca da metade dos portadores da 
doença não saibam que a possuem. 

Os sintomas clássicos da diabetes são: vontade fre-
quente de urinar, fome excessiva, sede excessiva, ema-
grecimento e diminuição da visão. As pessoas que por-
tam a doença frequentemente necessitam regular seus 
níveis de glicose no sangue através de testes glicêmicos 
e injeções de insulina. Embora não seja possível curar 
a diabetes, profissionais de diversas áreas da saúde se 
especializam no cuidado com diabéticos, para que eles 
possam usufruir de uma vida mais saudável. 

O profissional podólogo especializa-se no cuidado 
ao pé diabético para tornar acessível para eles o cuida-
do com os pés. 

Fran Nobre Podóloga - Fone: (51)99971-3730

CUIDADOS COM OS PÉS DIABÉTICOS

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

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

BURSITE é a inflamação da bolsa que envol-
ve as articulações (bursa), a qual tem a função de 
amortecimento entre ossos, tendões e músculos. 
Os sintomas são dor intensa, edema e restrição de 
movimentos. A bursite de ombro e a de quadril são 
as mais comuns, mas também pode acometer tor-
nozelo, joelho e calcanhar. A acupuntura reduz e/ou 
elimina a dor e o edema, e devolve os movimentos 
normais.

Silvana Germani Acupuntura
Fone: (51)99988-7808

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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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

CRENÇAS QUE NOS DOMINAM

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

Já ouviu falar que as crenças dominam nossa vida, determinando nossos re-
sultados de abundância ou escassez, de saúde ou até de doença? E quando nos 
damos conta que atraímos exatamente o que temos em nós, podemos limpar 
tudo e ter uma vida mais leve e fácil. Uma das maneiras de liberação destas cren-
ças é através de uma ferramenta chamada Barras de Access®, feita a partir de to-
ques em 32 pontos da cabeça que armazenam  as sinapses neurais que criam os 
padrões comportamentais. Na ExtraordinariaMente dispomos de atendimentos 

e também de cursos para se tornar um terapeuta de Barras de Access®, a próxima turma inicia dia 10/08/2019
ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento Pessoal & Profissional

Fone: (51)4066-8076
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

CLAREADOR DENTAL WHITE CARVO

AFINAL, O QUE É CONSTELAÇÃO  
FAMILIAR?

Segundo o alemão psicoterapeuta e teólogo Bert Hellin-
ger, a constelação familiar é um ramo de terapia que tem 
como enfoque a pessoa e seu círculo de convivência, como; 
família, amigos, trabalho, relacionamento, etc. Pode ser em 
grupo, ou individual - com utilização de bonecos - para re-
presentar a imagem que o cliente tem de sua vida pessoal 
ou profissional. A terapia tem efeito de autoconhecimento e 
melhor compreensão dos fatos vividos, que podem ter origem 
em gerações anteriores. A sessão é única para o tema traba-
lhado. Não é previsão de futuro, mas um novo olhar que vai 
reestruturar sua vida.

Por meio da constelação, o terapeuta utiliza técnicas 
como os bonecos ou pessoas, para representar o sistema e 
então promover o reequilíbrio através de dinâmicas, que tra-
rão a mudança interior no constelado e, indiretamente, a toda 
família. A constelação é pessoal, e o cliente deve estar dis-
posto a encarar os fatos de sua vida sem pré-julgamentos. A 
constelação não aceita nada que não seja amor incondicional.
Rosangela Behnck - Facilitadora de Constelação Familiar 

Fone: (51) 99574-3759

99453.5544

99360.5001

"Produto 100% Natural.
Aprovado pela Anvisa.
Chega de patrão. Seja um distribuidor ou 

consumidor."
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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

Aumento da circulação san-
guínea  local devido ao calor das 
pedras quentes. Relaxamento 
profundo, porque o calor alcança 
as fi bras mais profundas da mus-

culatura. Alívio das dores musculares.
A massagem com pindas 

chinesas é uma das técnicas 
mais relaxantes, além de en-
cantar nossos sentidos. As pin-
das são saquinhos de algodão, 
linho ou seda, que contêm em seu interior sal marinho 
ou sal grosso, ervas medicinais e especiarias, com 
propriedades relaxantes ou tonifi cantes, as quais são 
previamente aquecidas.

BENEFÍCIOS DA MASSAGEM COM PE-
DRAS QUENTES E COM PINDAS CHINESAS

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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CUIDADOS COM A PELE DO  
ROSTO NO INVERNO

O rosto é o ponto mais 
crítico durante o inverno, 
pois a pele dessa região é 
mais sensível do que a do 
resto do corpo e está sem-
pre exposta. 

Dica. Como no inverno costumamos usar 
água em temperaturas muito altas, e o hábito 
de lavar o rosto é menos frequente do que no 
verão, uma limpeza profunda é fundamental. 
Por isso, após o banho, passe um algodão ume-
decido com loção de limpeza facial. E, depois 
da limpeza, passe creme hidratante. Antes de 
dormir, um creme simples; antes de sair de 
casa, durante o dia, prefira produtos com filtro 
solar com fator de proteção 15, no mínimo. 

Discopatia é um proble-
ma muito comum hoje em 
dia e que, frequentemente, 
leva as pessoas a procura-
rem um especialista. 

Entre uma vértebra e 
outra da coluna, existe uma 

estrutura cartilaginosa chamada disco intervertebral, 
que tem como principal função amortecer impactos.  

Discopatia degenerativa é uma alteração comu-
mente encontrada nos exames de imagem, como 
raio-X, ressonância magnética ou tomografia com-
putadorizada. Essa doença é caracterizada pela dege-
neração do disco intervertebral presente entre cada 
vértebra da coluna. Ele acaba perdendo sua forma 
original, aumentando o risco da pessoa ter uma hérnia 
de dísco, por exemplo.

Dessa  forma, ter uma discopatia degenerativa 
não significa que a pessoa já tenha uma hérnia de dis-
co, mas pode chegar a ter.

Os sintomas mais comuns são dores localizadas 
onde a lesão se encontra, mais comumente na região 
cervical e lombar. Também, podem ocorrer irradiações 
para os membros superiores ou inferiores, assim como 
formigamentos, dormências ou, em casos mais graves, 
perda de força nos membros.

A dor ao longo do nervo ciático é bastante fre-
quente devido à compressão causada.

É caracterizada por uma pontada, queimação ou 
pinçadas que iniciam na região mais baixa da lombar, 
passando pelos glúteos, parte posterior da coxa e po-
dendo chegar até os pés.

A Quiropraxia busca, por meio de técnicas espe-
cíficas, restaurar a integridade neurológica e biomecâ-
nica da coluna. Isso promove um aumento de mobili-
dade e diminui o estresse e compressão gerados nos 
discos da coluna, a fim de impedir que se agrave.

 O acompanhamento periódico é essencial para 
manter a saúde da coluna, qualidade de vida e para 
prevenir novas ocorrências de dores.

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

DISCOPATIA DEGENERATIVA
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CARRÉ DE CORDEIRO COM COALHADA SECA, CONFIT DE ALHO E TOMATES ASSADOS
Ingredientes (4 porções)
Carré + tomatinhos
• 8 carrés de cordeiro;
• 4 colheres (sopa) de coalha-

da seca;
• 1 colher (café) de pimenta 

baniwa;
• 1 colher (sopa) de azeite ex-

travirgem;
• 12 tomatinhos;
• 2 porções de rúcula e espinafre;
• 2 colheres (sopa) de melaço de romã (pode 

substituir pelo melaço de cana ou por mel);
• Azeite extravirgem;
• Sal a gosto
Alho confi tado
• 6 dentes de alho laminados fi namente;
• ½ xícara de azeite de oliva;
• 1 colher de hortelã chiff onade (lâminas fi nas);
• Sal a gosto
Modo de Preparo
Alho confi tado
1. Em uma frigideria pequena, de fundo grosso, 

leve o alho, o azeite e uma pitada de sal ao fogo baixo 
(se possível, coloque uma chapinha entre o fogo e a 
frigideria).

2. Durante a cocção, faça movimentos circulares 
para que o alho cozinhe por igual e não deixe o azeite 
ferver, retirando a panela do fogo sempre que neces-
sário para baixar a temperatura.

3. Finalize com o hortelã.

Tomatinhos assados
1. Preaqueça o forno na po-

tência alta.
2. Disponha os tomatinhos 

em um refratário e leve ao forno 
por cerca de 20 minutos.

Carré
1. Pincele os carrés com azei-

te, polvilhe com sal.
2. Preaqueça uma frigideira de fundo grosso. 

Disponha os carrés por um minuto de cada lado.
Montagem
1. Faça um berço com folhas de rúcula e de es-

pinafre em uma travessa ou tábua, acrescente os 
tomatinhos.

2. Disponha os carrés e sobre cada um deles 
uma colher de coalhada seca. Polvilhe a coalhada 
com a pimenta baniwa.

3. Regue tudo com o confi t de alho e fi nalize 
com um fi o de melaço de romã.
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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

PERA AO VINHO NO MICRO-ONDAS

Porção: 4
Tempo: 00h25
Dificuldade: Fácil

Ingredientes:
• 4 peras maduras e firmes
• Suco de 1 limão
• Polpa de 1 maracujá
• 3 colheres (sopa) de mel
• 4 fatias de gengibre (5 g)
• ½ xícara (chá) de vinho branco seco
• 3 colheres (chá) de amido de milho dissolvido 

em 2 colheres (sopa) de água

Modo de preparo:
1. Descasque as peras (mantenha os cabinhos) e 

regue-as com o suco de limão para não escurecerem. 
Reserve.

2. Pulse a polpa de maracujá no liquidificador 
rapidamente (2 vezes), apenas para as sementes se 
soltarem, e passe em uma peneira (descarte as se-
mentes).

3. Coloque a polpa em um saco plástico (próprio 
para micro-ondas) com o mel, o gengibre e o vinho 
e misture. Adicione as peras, dê um nó na boca do 
saco, coloque dentro de um refratário e leve ao mi-
cro-ondas, em potência alta, por 6 minutos. Coloque 
as peras no prato de servir e reserve.

4. Transfira o caldo que sobrou no saco para o 
refratário e misture o amido diluído. Leve ao micro-
-ondas, em potência alta, por 2 minutos ou até en-
grossar. Descarte as lâminas de gengibre e regue as 
peras. Sirva em seguida.
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SANDUÍCHE DE ABACATE COM OVO

Ingredientes:
• 1/2 abacate;
• 1 ovo cozido;
• 2 fatias de pão integral;
• 1 colher de sopa de cottage;
• 1 colher de chá de  mostarda;
• Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
Misture a mostarda e o cottage. Tempere a gosto. 

Coloque a mistura sobre o pão integral. Em seguida, 
as fatias de abacate por cima. Finalize com o ovo cor-
tado. 

TORTA FUDGE DE CHOCOLATE

Ingredientes:
• 6 claras;
• 6 gemas;
• 8 colheres de sopa de açúcar;
• 100g de manteiga;
• 400g de chocolate amargo;
• 1 folha de papel-manteiga para forrar a forma;
• Frutas para decorar (a gosto): morangos e uvas;

Modo de preparo:
Em banho-maria, derreta o chocolate até fi car liso, 

mas cuidado para não aquecer muito. Derreta a man-
teiga e adicione ao chocolate. Retire do banho-maria e 
deixe esfriar um pouco, reservando logo em seguida. 
Bata as gemas com 4 colheres de açúcar, até fi carem 
cremosas e esbranquiçadas. Bata também as claras 
em neve com 4 colheres de açúcar, até triplicarem de 
volume e fi carem bem fi rmes. Com cuidado, adicione 
as 3 misturas, mexendo delicadamente. Forre uma for-
ma redonda de 22cm com papel-manteiga. Coloque a 
mistura e leve para assar por 30 minutos a 150ºC. Des-
ligue o forno e deixe a torta dentro, retirando apenas 
depois de 30 minutos. Decore com frutas e raspas de 
chocolate.
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Profissionais ao seu alcance
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AQG
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Profissionais ao seu alcance
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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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Pet & Agro
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Qualidade, Preço e Bom Atendimento

O QUE MUDA QUANDO O  
CACHORRO FICA MAIS VELHO?

Enquanto os cães mais jo-
vens passam por avaliações anu-
ais, os idosos precisam ter a saú-
de conferida a cada seis meses. 

• Problemas ortopédicos – São bastante diag-
nosticados, e os sinais mais comuns são a dificuldade 
de locomoção e de se levantar.

• Insuficiência renal - Com o envelhecimento, 
os rins deixam de funcionar como deveriam e aca-
bam eliminando nutrientes essenciais.

• Disfunção cognitiva – Cães com a idade mui-
to avançada sofrem de uma degeneração similar ao 
Alzheimer, tornam-se lentos e distantes.

O animal idoso deve ter cuidado redobrado com 
os passeios, a alimentação adequada com nutrientes 
que podem ser suplementados, e com as doenças 
mais comuns nessa idade. 

Consulte um Médico Veterinário. Ele pode te aju-
dar a dar uma melhor qualidade de vida e garantir a 
saúde do seu cão idoso.

B&B Pet House

BICHOS & CAPRICHOS
A Bichos e Caprichos é uma pet shop especiali-

zada em cães e gatos que oferece uma grande diver-
sidade de produtos e serviços, pois acreditamos que 
eles merecem o melhor. Aqui você encontra tudo em 
brinquedos e acessórios, rações, petiscos e alimentos 
úmidos, medicamentos e suplementos vitamínicos, 
linha estética completa para quem prefere dar banho 
no seu pet, e serviço de banho e tosa com profissio-
nais altamente qualificados! Venha conhecer nossa 
loja e aproveite as promoções especiais:
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Serviços Especializados

1. Prefira não guardar medica-
mentos de uso contínuo junto com 
itens de primeiro socorro. Deixe no 
banheiro apenas band-aids, gazes, fi-
tas micropore e remédios para cortes, 
por exemplo.

2. Coloque as escovas de dente em um porta 
escova de dentes. O ideal é que todas tenham uma 
capinha de proteção das cerdas.

3. Deixe no box do banheiro apenas os sham-
poos e cremes que você está usando.

4. Guarde produtos de limpeza do banheiro 
dentro do armário da pia.

5. Tenha um espaço separado para os produtos 
de higiene e os produtos de beleza.

6. Deixe o porta-papel higiênico sempre carre-
gado.

7. Troque a toalha de rosto ao menos uma vez 
por semana.

7 DICAS PARA MANTER SEU  
BANHEIRO LIMPO E ORGANIZADO
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Assessoria Jurídica
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Continue lendo este artigo em 
nosso site! Escaneie o QR CODE 
ao lado e acesse! APOSENTADORIA E A CONTAGEM 

DE TEMPO (COMUM E ESPECIAL)
Saiba que algumas pessoas que trabalha-

ram expostas a agentes nocivos podem pleitear 
a Aposentadoria Especial. Algumas atividades 
especiais são: Médico, Enfermeiro, Téc. e Aux. En-
fermagem, alguns outros profissionais que traba-
lham em ambientes hospitalares, Dentista, Enge-
nheiro, Aeronauta, Eletricista, Motorista, Frentista, 
Téc. Radiologia, Bombeiro, Guarda Armado, Me-
talúrgico, Estivador, Caldeireiro, Téc. Lab. Análise, 
entre outras. Caso não tenha trabalhado todo o 
período necessário para pedir a Aposentadoria 
Especial, o segurado pode usar este “tempo es-
pecial” e convertê-lo em “tempo comum”, o que 
lhe renderá benefícios na contagem do tempo de 
contribuição. Portanto, procure um profissional 
especializado e garanta seus direitos.

Flávio Braga Advocacia

DICAS DE SEGURANÇA PARA VOCÊ 
COMPRAR PELA INTERNET

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

QUAIS REQUISITOS PARA  
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA?

É preciso realizar inscrição junto ao INSS 
formalizando o seguro social, seja de for-
ma autônoma procurando o órgão compe-
tente, seja assinando a carteira de trabalho. 
Depois, é imprescindível cumprir com o núme-
ro mínimo de 12 contribuições mensais conse-
cutivas. Também, a enfermidade deve incapa-
citar o indivíduo para o trabalho ou atividade. 
Caso o beneficiário trabalhe de carteira assinada, é 
indispensável que tenha ficado afastado do trabalho 
por mais de quinze (15) dias consecutivos. 

Se sua situação se enquadra, procure um advo-
gado. 

ALMIR SARMENTO & FILHOS - A D V O C A C I A 
Avenida Borges de Medeiros, 453, Conjunto 104, Porto 
Alegre - RS Fones: (51)3026-0303/3013-1928 / whatsapp 
9-9875-0370 | E-mail: almirsarmento@hotmail.com
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Decoração

MARCENARIA E 
CARPINTARIA

MARCENARIA E 
CARPINTARIA

MARCENARIA E 
CARPINTARIA

98613.037198613.037198613.0371

CUIDADO: COLCHÕES REQUEREM  
CUIDADOS DE LIMPEZA

Um bom colchão garante uma boa noite de sono, 
mas será que a limpeza dele interfere em alguma coi-
sa? Sim. Confira algumas dicas de como melhor cuidar 
da higiene dos colchões:

Conseguir dormir bem é uma combinação de vá-
rios fatores: temperatura, silêncio e mais um monte de 
outras coisas. Mas o que muitas pessoas não sabem é 
que a higiene do colchão também influencia. E pior, 
elas podem estar dormindo com o inimigo: os ácaros. 
Neste exato momento, cerca de 100 mil ácaros podem 
estar em um colchão, causando alergias e doenças 
respiratórias.

Apesar dos especialistas recomendarem a troca 
do colchão a cada 10 anos, o prazo pode variar depen-
dendo da qualidade dele e dos cuidados tomados. 
Fazer limpezas periódicas para espantar os ácaros e 
garantir uma maior durabilidade do colchão são ne-
cessárias para uma vida mais saudável.

Abrir as janelas logo ao acordar também ajuda. 
Os colchões não podem ficar expostos ao sol, já que 
os ácaros se proliferam em temperaturas altas. Porém, 
ácaros são artrópodes – possuem um exoesqueleto – 
e quando morrem, a pele e o esqueleto externo ficam 
nos lençóis, travesseiros e colchões, e isso pode pro-
vocar alergias.



22Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

Turismo / Transportes

GEO

28/08 A 01/09

Um  país pequeno e aco-
lhedor é o reduto turístico 
favorito de muitos brasilei-
ros. Vale a pena conhecer as 
singularidades de um terri-
tório de 176 mil quilômetros 
quadrados, espremido entre 
Brasil e Argentina e delimita-

do pelo Rio da Prata, que é chamado pelos nativos 
de “mar”. Os uruguaios costumam ser receptivos e se 
mostram sempre dispostos a dispender seu tempo 
em longas conversações.

A capital, Montevidéu, mantém ares nostálgicos 
e exala um certo charme europeu em suas ramblas, 
os calçadões que margeiam o Rio da Prata. O Merca-
do del Puerto é uma visita imperdível para se esbal-
dar com os cortes de carne típicos do país.

Punta del Este é muito lembrada pelas praias. 
Como na maior parte do Uruguai, a praia Mansa é, 
na verdade, banhada pelo rio de La Plata, com águas 
escuras e praticamente sem ondas. Já a praia Brava é 
banhada pelo oceano Atlântico.

O Monumento ao Afogado (ou Los Dedos), é o 
ponto turístico mais cobiçado de Punta del Este. Ti-
rar uma foto junto aos dedinhos que saem da areia é 
obrigatório para todos que passeiam na cidade.

Em poucos dias andando pelo “paisito”, como é 
chamado carinhosamente pelos uruguaios, você vai 
descobrir o discreto charme de nossos vizinhos me-
ridionais.

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

DESTINO: URUGUAI
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Construção e Reforma
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Projeto Arquitetônico
Reformas, Proj. Edificação,
Comercial, Residencial

Regularização de Imóveis
Retificação de Matrículas,
Averbação, Fusão de Lotes,
Fracionamento, Usucapião

        51  98013 0847        51  98013 0847        51  98013 0847        51  98013 0847        51  98013 0847        51  98013 0847

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)
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Consulte nossa avaliação remota

Parcele em até 10x sem juros!

Orçamento gratuito na loja

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

SEU COMPUTADOR ESTÁ SEM SOM?
Primeiro, confira se o seu PC não 

está no modo mudo, e que o volume 
está no máximo. Então, confira se o seu 
fone de ouvido ou a caixa de som do 
computador estão conectados correta-
mente. Se todas estas opções não fun-
cionarem, reinicie seu computador.

Se as caixas de som tiverem alimen-
tação externa, verifique se estão ligadas 
à tomada ou se a chave está em “on”.
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Madeiras para Vigamento

E

Serviços Especializados
ATENÇÃO AOS VAZAMENTOS

Antes de chamar um 
serviço especializado, é 
possível fazer alguns tes-
tes que detectam os vaza-
mentos. Depois, é preciso 
recorrer a um especialista 

para identifi car o local exato, o que evita que paredes 
sejam quebradas à toa.

Construções antigas estão mais sujeitas a vaza-
mentos, principalmente aquelas com mais de 40 anos, 
quando ainda se utilizavam tubulações de ferro galvani-
zado, que oxidam com o tempo.

Imóveis mais novos já utilizam tubos de PVC, que 
têm vida útil de até 60 anos. Antes disso, o que pode 
causar problemas são as conexões entre os canos. Nes-
se caso, a solução é quebrar a parede e substituir as 
peças.

Os andares mais baixos são mais suscetíveis a va-
zamentos. A pressão da água, que vem do topo do edi-
fício, chega com mais força, facilitando que ela escape.
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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) 
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Serviços Especializados
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A dica de ouro pra poupar é pa-
gar-se primeiro. Logo que recebe o 
salário, já faça as projeções de quan-
to vai gastar no mês nas grandes 
despesas: aluguel, escola, mercado, 

entre outras. Reserve uma quantia pequena na conta 
como margem de segurança e invista o restante. Ao 
invés de ver quanto vai sobrar no fim do mês, sua ló-
gica será invertida: terá de viver com o dinheiro que 
você planejou para o período.

DICA PARA POUPAR DINHEIRO: À VISTA!
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Palavras Cruzadas
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Hora da piada!
A professora chega para o Joãozinho e diz:
- Joãozinho, qual é o tempo da frase: Eu 

procuro um homem fi el?
E então Joãozinho responde:
- É tempo perdido!

O sujeito bate à porta de uma casa e, as-
sim que um homem abre, ele diz:

-O senhor poderia contribuir com o Lar dos 
Idosos?

-Claro! Espere um pouco, que vou buscar 
minha sogra!

O bêbado atravessa a rua com o farol fe-
chado, e um carro passa e buzina “BIBI”...

O bêbado olha para o carro e diz: 
“EU TAMBÉM BIBI E MUITO...”
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Horóscopo
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Educação
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Preparatório para o Colégio Militar (6º Ano) e grupos de estudo para o vestibular 2018/2019

O QUE SIGNIFICA COLOCAR UM 
ARQUIVO NA NUVEM?

Muitos não sa-
bem, mas já é possível 
deixar boa parte dos 
seus arquivos pesso-
ais (fotos, músicas, 
vídeos) na internet 
de forma gratuita,  
na famosa NUVEM. 

Através dela, é possível guardar e compartilhar arqui-
vos e pastas.

Os serviços oferecem um local centralizado de 
arquivos on-line. Seja no trabalho ou em movimento, 
seus arquivos são sincronizados entre seus dispositivos 
e podem ser acessados a qualquer momento, em qual-
quer lugar. Apps para desktop no Windows ou Mac,  
ou aplicativo móvel para dispositivos iOS ou An-
droid e também pela web em seu navegador. 
Para saber mais, marque uma aula e aprenda a utilizar 
essa tecnologia a seu favor. -->51 984058299

A Escola de Educação Infantil Canto dos Anjos há 16 anos se dedica à educação de crianças na faixa etária 
de 4 meses a 6 anos. Ela atende os níveis de Berçário, Maternal e Jardim e tem como proposta o cuidar, o edu-
car e o trabalhar com base nos valores do respeito, amizade, amor, união e responsabilidade. Consideramos 
que esses fatores e a participação da família são essenciais ao desenvolvimento das crianças. Temos, como 
proposta, a Metodologia de Projetos baseada no afeto, no lúdico e na criatividade das crianças, planejados 
para cada faixa etária. Possuímos uma equipe de profissionais com formação em Magistério, Pedagogia e 
Auxiliares de Apoio, além das Oficinas de Música, Capoeira, Judô, Inglês, Dança Tradicionalista, Teatro, Psico-
motricidade e Culinária. Contamos, ainda, com Nutricionista e um espaço lúdico como a Horta, na Oficina de 
Educação Ambiental. Aguardamos sua visita para conhecer nossos espaços e nossa proposta, sem necessi-
dade de agendamento.

CUIDAR E EDUCAR COM RESPONSABILIDADE E AMOR

Escola de Educação Infantil Canto dos Anjos - Fone: (51) 3228-0767
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Educação

alemão - árabe - coreano - espanhol - francês
hebraico - inglês - italiano - japonês - mandarim

russo - polonÊs - grego moderno
portuguÊs para estrangeiros

Matrículas Abertas

1 4  i d i o m a s  p a r a  v o c ê  e s c o l h e r

PORTO ALEGRE - CENTRO E MOINHOS / CANOAS

PEDAGOGICO@YOUDYNAMIC.COM.BR

51 3212 9824 |  51 32691183








A fotografia 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 fotografia na Escola de Foto-
grafia e Cinema Digital Câmera Viajante.

Inezita Cunha Fotografia - (51)99348-7263

TREINAMENTO FUNCIONAL DE 
LINGUAGENS

O Treinamento Funcional de Linguagens não é 
um “reforço escolar” qualquer. A LA GELB analisa jun-
to a cada cliente o seu objetivo específico,  e traça um 
plano de ação para atingir o resultado desejado. São 
aulas (ou encontros e trabalhos) diferenciadas.

 Como funciona? Você me contata e expõe a sua 
demanda. Em caso de aula, vou até o endereço que 
for mais conveniente.  Estamos em época de concur-
sos, vestibulares, e é necessário um suporte inovador 
no mercado. 

Para além disso, acompanho os estudos em nível 
fundamental e médio, ou trabalho  aquela dúvida de 
última hora. Experimente, através da leitura, interpre-
tação e escrita, a segurança para atingir o sucesso!

Aprender é treino. Ser funcional é colocar em 
prática o conhecimento.  Essa é a proposta desse mé-
todo que é alicerçado em 24 anos de experiência na 
área de Linguagens.

LA GELB - Fone: (51)99185-8781

You Dynamic oferece 14 idiomas em 3 uni-
dades : Centro, Moinhos e Canoas .Nosso foco é 
conversação com início imediato. Oferecemos 
aulas on-line (particular) ou presencial, em tur-
mas. Agora, em julho, estamos com promoção 
em intensivos nos 14 idiomas.

YOU DYNAMIC Escola de Idiomas
Fones: (51)3212-9824 / 3269-1183

YOU DYNAMIC ESCOLA DE IDIOMAS

Escola de Educação Infantil Canto dos Anjos - Fone: (51) 3228-0767



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&


