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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.

Meu amigo, 
para você que 

embarcou sem medos 
ou dúvidas nesta gran-
de e divina aventura 
que é ser pai, hoje eu 

quero lhe desejar um feliz dia dos pais!
Sei que receberá merecidas homenagens 

neste dia especial, mas também sei que a 
maior e melhor homenagem virá com o tem-
po. 

Assistir ao crescimento, à evolução, de 
um filho através da vida é sem comparação a 
melhor recompensa da paternidade. Desfrute 
plenamente dessa dádiva, meu amigo! É o que 
deseja a equipe da revista ProcureAche.

Boa leitura e consulta!

FELIZ DIA DOS PAIS, MEU AMIGO!

ProcureAcheRevista
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Rua: Intendente João Nunes Vieira, nº 1171 - Ingleses - Florianópolis/SC

Cada terapia que lida com as dificuldades dos 
seres humanos no campo mental tem suas especifi-
cidades, seus pressupostos científicos e seu método 
de abordagem terapêutica. Psiquiatria, Psicologia, 
Psicanálise, Parapsicologia, portanto, são diferentes 
e, cada qual à sua maneira, tem seu foco.

A Parapsicologia Clínica do Sistema Grisa tem 
seu foco nas programações mentais subconscientes, 
gravadas a partir da herança cultural das gerações 
passadas, na vida intrauterina, na infância e em situ-
ações vivenciadas em contexto de alta emotividade 
em qualquer parte da vida.

O parapsicólogo clínico formado pelo Sistema 
Grisa, no Curso de Aperfeiçoamento em Orientação 
Parapsicológica – CAOP, portanto, atua na prospec-
ção das programações mentais subconscientes que 
causam dificuldades na vida das pessoas que o pro-
curam e, com o método próprio do Sistema, conduz 
as pessoas ao desenvolvimento de programações 
mentais benéficas.

Paulo Hentz
Professor e Parapsicólogo Clínico

PARAPSICOLOGIA CLÍNICA: O QUE 
FAZEMOS
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Telefones Úteis
SAMU  ------------------------------------- 192
Polícia Rodoviária Federal  --------------- 198
Polícia Militar  ---------------------------- 190
Polícia Federal  ---------------------------- 194
Polícia Civil  ------------------------------- 197
Corpo de Bombeiros  --------------------- 193
Disque-Previdência Social  --------------- 135
Transportes e Terminais  ---------- 3212-2100
Delegacia de Proteção ao Turista  3333-2103
Detran  ------------------------ 0800 510 3311
Lista Telefônica  --------------------------- 102
PROCON  ---------------------------------- 151

POR QUE SENTIMOS MAIS DOR 
NO FRIO?

DICAS PARA MELHORAR A 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

No frio nosso metabolismo aumenta na 
tentativa de gerar calor e com isso manter nos-
sa temperatura corporal. Os músculos fi cam 
mais contraídos e o incômodo nas articulações 
aumenta pois o ambiente frio aumenta a sensi-
bilidade e a percepção dolorosa. 

É muito mais comum a dor atacar no frio 
em pessoas que possuem doenças osteoarti-
culares como por exemplo a artrite, a artrose, 
lúpus eritematoso sistêmico e fi bromialgia, 
que são as mais comuns. Apesar da ciência ain-
da não conseguir explicar precisamente o que 
acontece dentro do nosso organismo para sen-
tir certos tipos de dores quando há quedas de 
temperatura. Alguns reumatologistas não sa-
bem dizer ainda as consequências fi siológicas 
do frio, como as construções vasculares. 

Então, para manter a saúde dos nossos 
músculos, ossos e articulações e diminuir um 
pouco a dor, a melhor coisa a se fazer são alon-
gamentos matinais, caminhadas e exercícios fí-
sicos. Isso ajuda a manter a temperatura corpo-
ral e a lubrifi cação das articulações, o que alivia 
as dores e evita o sedentarismo, pois as pessoas 
sedentárias tendem a sentir mais desconforto 
no frio, independentemente de ter doenças os-
teoarticulares.

Priscila Caldatto - Fisioterapeuta
(48) 991-829-286

Foco - um profi ssional 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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Justamente porque há necessidade de o or-
ganismo gerar mais calor no frio, seu metabolismo 
(transformação dos alimentos em energia) fica ace-
lerado nesta época. O gasto calórico chega a ser 30% 
superior durante o frio. Isso significa que, se manter a 
mesma dieta do verão ou ao menos controlar o ape-
tite, não se deixando levar pelas ofertas altamente 
calóricas do mercado, há chances de você até ema-
grecer sem fazer muito esforço na academia. Ou, na 
pior das hipóteses,... manter o peso.

Treinar no frio é excelente para dar adeus ao te-
mido "efeito sanfona". Pois de nada adianta perder 
10 quilos no verão e ganhar 20 no inverno, certo? 
Manter a rotina de exercícios nesta época é grande 
aliada para que você tenha benefícios a longo prazo. 
A constância é essencial para os resultados espera-
dos aparecerem mais rápido e, principalmente, para 
o seu condicionamento e resistência melhorarem.

Se você quer chegar no verão com o corpo em 
forma, manter alimentação saudável e a prática de 
exercícios regulares nesta época do ano é fundamen-
tal, pois são os seus esforços de agora que irão fazer 
você chegar lá com tudo em cima.

Então, que tal pensar no verão, que logo estará 
aí, para não fazer feio na praia?

Nessa batalha contra o inverno, dá pra fazer dele 
um aliado. Procure a orientação de um nutricionista, 
que fornecerá um cardápio que mate a sua fome no 
frio, sem que você consuma um caminhão de calorias 
desnecessárias.

Nutricionista Carolina Generosi
(54) 999-847-060 / (48) 998-590-145

COMO TREINAR NO INVERNO PODE 
TE AJUDAR A EMAGRECER

O QUE ACONTECE EM UM  
ALINHAMENTO ENERGÉTICO?

Alinhamento Energético (Cura Interior) é uma 
terapia que promove o bem-estar ou o equilíbrio 
interno do indivíduo, possibilitando ressignificar, 
transmutar, limpar as memórias ou conteúdos psi-
co-emocionais. Quando dizemos limpar, transmutar 
memórias em uma sessão de terapia, o terapeuta é 
uma ferramenta para o cliente observar a si mesmo, 
observar e estar consciente de tudo aquilo que não 
faz bem a ele, de tudo aquilo que vivenciou e impe-
de de ver a si mesmo como uma personalidade em 
desenvolvimento, isto é, uma personalidade que está 
direcionada para seu centro, a sua fonte.

O equilíbrio que a terapia promove é interno, é 
energético, como o campo a partir do qual nossos 
pensamentos e nossos corpos são formatados e 
constituídos. Energia diz respeito a algo interior, sem 
limites definidos, que constitui o interior dos nossos 
pensamentos e dos nossos corpos, é o oceano no 
qual nossos pensamentos mergulham para adquirir 
amplidão, ordem e conexão. É algo mais fundamental 
e o que nos dá vida e vitalidade à nossa personalida-
de. Todas as terapias energéticas, se assim podemos 
dizer, acreditam que a amplidão interna, a flexibilida-
de e a tranquilidade, por exemplo, são frutos daquilo 
que nos torna vivos. Podemos dizer que a energia 
interna é a profundidade de nossas mentes e corpos, 
mas os pensamentos (o pensamento lógico) e os ob-
jetos corporais não são capazes de fazer com que nós 
acessemos esta energia interna. Através da intuição (e 
não da inteligência, racionalização), podemos acessar 
o interior, a profundidade de nossas mentes e corpos, 
daquilo que os constituem. Tanto um como o outro 
são constituídos de energia, vibração, de dados, fe-
nômenos e não de coisas, de entidades manuseáveis.

Na sessão de Alinhamento energético, o que é 
acessado é a profundidade, a interioridade do que 
nos constitui como personalidades. Acessamos nos-
sas memórias no que elas têm de mais fundamental 
e original. O terapeuta torna possível esse olhar para 
nós mesmos. Na maioria das vezes, há uma surpresa e 
uma descoberta da amplidão e abertura daquilo que 
somos. Vemos a nós mesmos por uma outra perspec-
tiva e assim podemos elaborar um sentido de vida 
que inclua tranquilidade, equilíbrio e silêncio.

Lenita Palavro - Medicina Tradicional Chinesa
Fone: (48) 998-105-908 
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O QUE É CRIOLIPÓLISE DA COOLTECH

ENERGIZAR ESPAÇO TERAPÊUTICO

Ana Paula Lima
Fisioterapeuta Pélvica CREFITO 10: 54039-F

48 98470-7848 / 3879-1599

Você faz academia, cuida da alimentação 
e aquela gordurinha da barriga ou flâncos in-
siste em ficar? Homens e mulheres!! A CRIO-
LIPÓLISE da COOLTECH está fazendo tanto 
sucesso que está sendo chamada de “a nova 
lipoaspiração sem cortes”. Com o congela-

mento através de baixa temperatura (-8 graus), as células de gorduras 
(adipócitos) serão congeladas e se romperão totalmente!! Esta técnica 
atinge apenas a gordura subcutânea, poupando todos os demais teci-
dos, por isso é considerada a mais natural e procurada no combate à 
gordura localizada... Como resultado do rompimento e morte das cé-
lulas de gordura, o corpo entende que elas não fazem mais parte do 
organismo e as expele naturalmente no decorrer de 30 à 90 dias.

Acupuntura - significa acus (agulha) puntura 
Punção Aplicação de agulha em pontos do corpo para 
obter efeito terapêutico. O diagnóstico energético e 
o tratamento baseiam-se nos preceitos do Yin Yang, 
dos cinco movimentos, Qi (Energia) e Xue (Sangue) e 
da teoria dos Zang-Fu (órgãos e visceras). Os pontos 
de acupuntura estimulados corretamente promovem 
restauração do equilíbrio energético.

A acupuntura vem sendo utilizada com sucesso 
no tratamento de diversas enfermidades tais como: 
dores (lombares, articulares, cefaleia e enxaqueca), 
ansiedade, depressão, insônia, estresse, TPM, etc.

Massoterapia - é composta de um conjunto de 
técnicas manuais que atuam principalmente sobre o 

sistema muscular e circulatório. Utilizada com grande 
eficácia no tratamento de dores musculares e no alívio 
das tensões, tanto físicas quanto emocionais, a prática 
da Massagem perdura por séculos e possui comprova-
da ação terapêutica.

Entre seus benefícios estão a recuperação de qua-
dro álgicos (tratamento da dor), sua atuação sobre o 
sistema circulatório (principalmente sobre o retorno 
venoso) e a diminuição e prevenção do estresse, auxi-
liando na manutenção da saúde do bem estar.

Para você que procura bem estar e renovar suas 
energias. Consulte nossos planos de atendimentos e 
agende seu horário. Ambiente climatizado.

http://energizar.yolasite.com
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Os melhores aparelhos auditivos são aqueles que 
você se sente confortável em usar. Aqui no Centro Auditivo 
Norte da Ilha, você encontra estes aparelhos, confortáveis, 
modernos e com recursos que deixam a sua audição o mais 
natural possível, trazendo qualidade de vida para você.

Venha fazer uma audiometria, conhecer nossa linha de 
aparelhos e testar o seu sem compromisso. Ou então, mar-
que uma consulta para tirar suas dúvidas, e entender me-
lhor o que acontece com a sua audição.

OS MELHORES APARELHOS AUDITIVOS

O QUE SÃO OS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM?

Faça a sua avaliação com a 
Fonoaudióloga Tanara Spohr Pereira 

Centro Auditivo Norte da Ilha 
Fones: (48)3879-1599 / 99933-1599 

Compreendem uma inabilidade específi ca, como de leitura, escrita ou matemática, em in-
divíduos que apresentam resultados signifi cativamente abaixo do esperado para seu nível de 
desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual.

Nos transtornos de aprendizagem, os padrões normais de aquisição de habilidades estão 
perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento, ou seja, não são adquiridos, decor-
rentes de falta de estimulação adequada ou qualquer forma de traumatismo ou doença cerebral. 
Para identifi car os transtornos de aprendizagem é preciso que o paciente seja submetido a uma 
avaliação multidisciplinar (neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e outros).

Agende uma avaliação: Tathiane Reche Santa Rosa - Fone: (48) 9 9654 7872
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CURSO DE NATUROPATIA APLICADA - SEJA UM PROFISSIONAL NESSA ÁREA
Espaço Diva Floripa, 

traz o mais novo pro-
cedimento em jato de 
plasma. O que é jato de 
plasma? O plasma é ge-
rado por uma corrente 
contínua que altera a 
posição dos íons presen-
te na membrana celular, 

estimulando a produção de colágeno, fi bras 
elásticas, melhora a pele danifi cada pelo sol, 
nivela rugas, superfície da pele e muito mais!
Visite-nos e faça uma avaliação gratuita!

JATO DE PLASMA

ALIMENTOS QUE AJUDAM 
O CÉREBRO

Espaço Diva - Fone: (48)998-348-059

1) Colina: nutriente essencial ao organismo, 
pois facilita a comunicação entre os neurônios. A 
colina colabora com a formação de membranas ce-
lulares e serve como fonte de energia para o nosso 
cérebro quando participa da construção de novas 
células cerebrais e na reparação daquelas que foram 
lesionadas. Onde encontramos COLINA? Na gema de 
ovo, em grãos (arroz, centeio, gérmen de trigo, feijão e 
soja), e também em peixes.

2) Fisetina: nutriente envolvido nos processos 
de crescimento, desenvolvimento e reprodução dos 
organismos. Estimula a formação de conexões neu-
ronais novas e muito mais fortes. E induz a diferen-
ciação ou amadurecimento das células do sistema 
nervoso que potencializam a formação de memória 
por longo prazo. Onde encontramos FISETINA? Prin-
cipalmente nas frutas, como morango, pêssego, uva, 
kiwi, tomate, maçã e também no espinafre e na cebola.

3) Fosfatidilserina: é um fosfolipídio (um tipo 
de gordura natural adicionada de fósforo) que está 
presente na membrana de todas as células cerebrais. 
E ela garante que haja boa comunicação entre as cé-
lulas, garantindo um bom funcionamento cerebral. 
Além disso, auxilia a reduzir os níveis de cortisol no 
organismo, diminuindo seu impacto negativo no 
cérebro. Sabiam que o cortisol é considerado o hor-
mônio do “stress”? O excesso de cortisol é prejudicial 
para o processo de consolidação da memória. Onde 
encontramos FOSFATIDILSERINA? Em carnes (fígado, 
coração de frango) e peixes (atum e no bacalhau), mas 
também na cenoura, batata e arroz integral.
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O modelo proposto para este curso está embasado 
nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, 
que vem estimulando os governos para a utilização dos 
recursos naturais terapêuticos em programa de aten-
ção primária à Saúde. 

Estamos nos baseando também na insuficiência de 
profissionais de saúde para atender a extensão territo-
rial do Brasil e na ausência de profissionais que possam 
utilizar atendimento, como também na inexistência de 
instituições de ensino universitário que formem profis-
sionais terapêuticos naturais. 

A necessidade social da Implantação do Curso de 
Naturopatia está consubstanciada através do parecer 
da relatora do Conselho Nacional de Saúde exarado em 
dezembro de 1994, recomendando favoravelmente do 
referido curso. 

Disciplinas do Curso: 
• AURICULOTERAPIA • ANATOMIA • DOENÇAS DE A- Z 
• ESTUDO DE CASO • REFLEXOLOGIA • FITOTERAPIA 

• FISIOLOGIA • GEOTERAPIA • IRIDOLOGIA • MASSOTERAPIA 
• NOÇÕES DE LABORATÓRIO • TROFOTERAPIA

Perfil do Profissional
O terapeuta naturista é o profissional da saúde 

com a competência para utilizar, indicar e ensinar o 
uso de recursos naturais de prevenção, tratamento e 
manutenção integrada as saúde. É um profissional com 
concepção holística da saúde, que se enquadra na área 
de abrangência da integração terapêutica preconizada 

CURSO DE NATUROPATIA APLICADA - SEJA UM PROFISSIONAL NESSA ÁREA
pela Organização Mundial de Saúde. É um profissional 
que se utiliza das formas associadas de métodos anti-
gos e modernos de tratamento, na prevenção e recupe-
ração da saúde, visando o perfeito equilíbrio do corpo 
humano com o meio ambiente. 

Mercado de trabalho
Instituições hospitalares, clínicas, casas de saúde, 

postos de saúde, academias, casas de repouso, estân-
cias hidrominerais e instituições afins. 

Aulas práticas, teóricas e estágio. 
Aulas serão ministradas em um final de semana 

por mês. 
Agora com novidades em cursos. Uma parceria da 

faculdade IESFAC e o Centro de Terapias 
Rosana’s, oferecem os cursos de: • Curso Livre de 

Naturopatia Aplicada; • Especialização e curso de Auri-
culoterapia;  • Especialização em Iridologia; • Geoterapia 
(tanto para área de saúde, como estética) • Acupuntura 
Estética; 

E Doutorados em: • Iridologia; • Acupuntura; • Na-
turopatia Aplicada.  

E ainda em parceria com da faculdade IESFAC te-
mos a chance de você profissional da saúde, fazer essa 
especialização.  

Informações:  
Contato: Mari Goulart - Fone: (48) 999-544-321

E-mail: naturopatiacriciuma@outlook.com 
Facebook: Naturopatiacriciuma 
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Fone: 

(48) 3357-1726

R. Ver. Arthur Manoel Mariano, S/n 
Forquilhinhas - São José

SANDUÍCHE DE ABACATE COM OVO TORTA FUDGE DE CHOCOLATE

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 à gosto

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

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

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 for-

ma;
• Frutas para decorar (a gosto): morangos e 

uvas;

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

ficar liso, mas cuidado para não aquecer muito. 
Derreta a manteiga e adicione ao chocolate. Re-
tire do banho-maria e deixe esfriar um pouco, 
reservando logo em seguida. Bata as gemas com 
4 colheres de açúcar, até ficarem cremosas e es-
branquiçadas. Bata também as claras em neve 
com 4 colheres de açúcar até triplicarem de vo-
lume e ficarem bem firme. Com cuidado, adicio-
ne as 3 misturas, mexendo delicadamente. Forre 
uma forma redonda de 22cm com papel-man-
teiga. Coloque a mistura e leve para assar por 30 
minutos a 150ºC. Desligue o forno e deixe a torta 
dentro, retirando apenas depois de 30 minutos. 
Decore com frutas e raspas de chocolate.

Buscando mais dicas e novidades? 
Siga-nos nas redes sociais e

Acesse o nosso site!
ProcureAcheRevista revista_procureache

www.procureacherevista.com.br
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DELIVERY 
ORGÂNICOS

SOPA DE LEGUMES COM MACARRÃO

Ingredientes:
Serve: 6 
• 4 colheres (sopa) de azeite;
• 1 cebola picada;
• 1 colher (sopa) de extrato de tomate;
• 2 dentes de alho picados;
• 2 talos de salsão picados;
• 2 cenouras picadas;
• 2 colheres (sopa) de tomilho fresco pica-

do;
• 6 cogumelos frescos fatiados;
• 2 batatas descascadas cortadas em peda-

ços;

• 1 xícara de couve-fl or em fl oretes;
• 1 xicara de brócolis em fl oretes;
• 1/4 xícara de macarrão estrelinha

Modo de preparo:
Preparo: 40mins
Pronto em: 40mins 
1. Numa panela grande, esquente o azeite 

em fogo médio e frite a cebola até fi car macia. 
Adicione o extrato de tomate e o alho e frite no 
azeite, mexendo sempre, por um minuto. Junte 
então o salsão e a cenoura picados, o tomilho e 
refogue por mais uns 5 minutos.

2. Coloque os cogumelos na panela e espe-
re que murchem (perderem o líquido). Aí, entre 
com as batatas e coloque água para cobrir por 
uns 2 dedos. Deixe cozinhar até as batatas co-
meçarem a fi car macias, mas ainda fi rmes.

3. Coloque na panela a couve-fl or, o bró-
colis e o macarrão e deixe cozinhar por mais 
uns 7-10 minutos. Se precisar, acrescente mais 
água quente. Prove a sopa e tempere com sal e 
pimenta a gosto.
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OS BENEFÍCIOS DO CAFÉ PARA SUA SAÚDE
A ciência nos con-

fi rma por meio de in-
contáveis pesquisas: 
quanto mais café você 
bebe, mais você vive.

São muitos estudos 
que mostram que mos-
tram que as pessoas 
que bebem mais café 
vivem mais e reduzem 
os riscos de desenvolver doenças como Alzhei-
mer e diabetes.

E por que o café é tão bené� co?
Segundo o estudo publicado, o café é a 

maior fonte de antioxidantes da dieta ociden-
tal, que evitam a produção de radicais livres, os 
responsáveis por problemas coronarianos e até 
mesmo pelo câncer.

Ele tem muito mais antioxidantes que a 
combinação de frutas e vegetais. Impressio-
nante, não? Diversos estudos demonstram que 
quem bebe café, vive mais. A bebida é conside-
rada uma das mais saudáveis do mundo.

Sem entrar em detalhes mais técnicos, acre-
dita-se que a oxidação é um dos responsáveis 
pelo envelhecimento e por acelerar algumas 
doenças comuns hoje, como câncer, que já citei 
logo acima.

Então, quando você toma uma xícara de 
café, você não está apenas ingerindo cafeína, 
mas também uma infi nidade de antioxidantes 
poderosos e com-
postos muito bené-
fi cos.

 Muitos estudos mostram que pessoas que 
bebem café vivem mais que as que não bebem

São muitos os estudos que já comprovaram 
que quando as pessoas bebem café, elas têm 
um risco muito mais baixo de morrer por uma 
série de doenças sérias.

Em uma pesquisa publicada no New En-
gland Journal of Medicine, em 2012,  402.260 
pessoas, com idade entre 50 e 71 anos, foram 
questionadas sobre o consumo de café. Depois 
de acompanhá-las por cerca de 13 anos, per-

cebeu-se que aquelas 
que bebiam mais café 
estavam signifi cativa-
mente menos propen-
sas à morte. 

Quando foram 
observadas as causas 
específi cas de morte, 
os pesquisadores des-
cobriram que quem 

bebia café tinha menos probabilidade de mor-
rer de infecções, lesões e acidentes, doenças res-
piratórias, diabetes, acidente vascular cerebral e 
doenças cardíacas.

E quanto café eu posso tomar por dia?
A média ideal parece estar entre 4 e 5 xícaras 

por dia. Claro que você pode beber mais, mas, 
segundo o estudo, esse excesso não traz ne-
nhum benefício adicional.

No entanto, mesmo o consumo moderado 
de café (1 xícara por dia) foi associada com uma 
redução de 5-6% no risco de morte, que mostra 
que, mesmo uma pequena quantidade é sufi -
ciente para ter efeito.

Porém, a bebida deve ser tomada sem açúcar

Isso porque se você toma muito café durante 
o dia combinado com açúcar, pode ser um gran-
de problema para a sua dieta e para a sua saúde.

O ideal é tomar puro, mas se você acha que 
não consegue, comece diminuindo a quantida-
de do açúcar, ou experimente trocá-lo por um 
adoçante natural.

Então, se você não gosta de café, é bom que 
você repense a importância da bebida e consi-
dere incluí-la em sua alimentação. Que tal fazer 
uma pausa agora mesmo e tomar um café bem 
quentinho? Além de mais ânimo para o seu dia, 
você estará fazendo um enorme bem para a sua 
saúde!
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Este mês vamos abordar 
sobre o Cacau, um dos nossos 
principais ingredientes e que 
boa parte da população Brasi-
leira é apaixonada!

O Cacau é um fruto do 
Cacaueiro, que é originário 
da Bacia do Rio Amazonas na 
América do Sul.  É através da 
amêndoa seca do cacau que 
extraímos a matéria prima do chocolate. Passa 
pelos processos de fermentação, secagem, tor-
refação, moagem e prensa (para separação da 
manteiga de cacau). 

Nessa última etapa, se obtém a massa ou 
licor de cacau (assim chamado, pois sob altas 
temperaturas apresenta-se fl uido), formado por 
aproximadamente 55% de gordura.

A polpa do cacau possui fi bras, glicose e sa-
carose (energético) além de vitaminas do com-
plexo B e outras substâncias benéfi cas para o 
organismo por isso é considerado um alimento 
funcional, veja quais são estas substâncias: 

Feniletilamina: Age no organismo como 
um neurotransmissor. A feniletilamina estimula a 
produção de dopamina e serotonina, hormônios 
relacionados à sensação de prazer e bem-estar.

Teobromina: É um bron-
codilatador e vasodilatador, o 
que faz com que seja efi ciente 
no tratamento de asma e de 
doenças cardiovasculares.

Flavonoides: Os fl avo-
noides são substâncias com 
capacidade antioxidante que 
ajudam a combater os radi-
cais livres e o envelhecimento 

precoce.
Cafeína: Age como estimulante do sistema 

nervoso central, aumentando o estado de aler-
ta. Relaxa a musculatura lisa e estimula o mús-
culo cardíaco.

Magnésio: A defi ciência de magnésio no 
organismo de mulheres em fase reprodutiva 
pode levar ao desenvolvimento de sintomas de 
depressão: ansiedade, irritabilidade, insônia, fa-
diga e dores de cabeça.

Uma infi nidade de benefícios em um só pro-
duto, mas vale ressaltar que para o bom aprovei-
tamento desses benefícios é consumir chocola-
te de qualidade e sem exageros também! 

Juliana Corrêa Batistotti. 
Técnica em Nutrição e Dietética. CRN 176/T.

CACAU
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AV: Ivo Silveira nº 1390, Capoeiras Florianópolis/SC

Fone: 3879-2469 / 98846-0841 

Kendy.Hamburgueria

MINGAU DE AVEIA, FRUTAS E 
SEMENTES

MANDIOCA GRATINADA E  
RECHEADA COM CARNE

Ingredientes:
• 100 g de aveia 
em flocos graú-
dos;
• 300 ml de leite 
de amêndoas;
• 1 colher de sopa 
de semente de 
abóbora;

• 1 colher sopa de açúcar mascavo;
• 1 colher de sopa de nibs de cacau;
• 1 colher de chá de canela;
• 1 colher de chá de noz moscada;
• 1 colher de chá de coco ralado;
• 1 cacho de uva roxa;
• 1 kiwi

Modo de preparo:
Em um bowl, disponha a aveia, a canela, a noz 

moscada, o açúcar mascavo e cubra com o leite de 
amêndoas. Deixe que hidrate por pelo menos 4 ho-
ras ou até de um dia para o outro, na geladeira. Caso 
amanheça muito firme, ajuste a consistência com 
mais leite de amêndoas até obter a textura desejada 
de mingau. Corte os kiwis em rodelas e então colo-
que o mingau em um prato fundo ou tigela e sirva 
com as frutas, sementes de abóbora, nibs de cacau 
e coco ralado por cima. Pode ser servido quente em 
manhãs frias!

Tempo: 1h
Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes da mandioca gratinada e 
recheada com carne:

• 1,2kg de mandioca cozida e amassada;
• 4 colheres (sopa) de manteiga;
• 1 xícara (chá) de leite;
• Sal e pimenta-do-reino a gosto;
• 1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado;
• Recheio de carne;
• 4 colheres (sopa) de azeite;
• 1 cebola picada;
• 4 dentes de alho amassados;
• 1 tomate sem sementes picado;
• 700g de carne cozida e desfiada;
• 1 xícara (chá) de molho de tomate;
• Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde pi-

cado a gosto

Modo de preparo:
Para o recheio, em uma panela, em fogo 

médio, aqueça o azeite e frite a cebola e o 
alho por 4 minutos. Junte o tomate, a carne e 
refogue por 2 minutos. Junte o molho, sal, pi-
menta, cheiro-verde e refogue por 2 minutos. 
Reserve. Para o purê, misture em uma panela 
a mandioca, a manteiga, o leite e leve ao fogo 
baixo, mexendo até ficar homogêneo. Tempere 
com sal, pimenta e espalhe metade em um re-
fratário médio. Espalhe a carne e cubra com o 
purê restante. Polvilhe com o queijo e leve ao 
forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou 
até dourar. Retire e sirva.
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(

Ingredientes:
• 1kg de batata
• 200g de parmesão ralado
• 5 dentes de alho
• 500ml de creme de leite fresco
• 200g de queijo Gruyére ralado
• Pimenta-do-reino branca, louro, noz mos-

cada e sal a gosto.

Modo de preparo:
1. Cozinhe as batatas (cortadas em rode-

las de 0,5 cm de espessura) no creme de leite, 
queijo parmesão, alho e os demais temperos 
até ficar al dente e reduzir o creme.

2. Passe para os ramekins individuais e 
cubra com queijo gruyère. Leve para gratinar 
por 10 minutos ou até ficar na cor desejada. Sir-
va ainda quente.

A receita fica pronta em até 40 minutos!

GRATIN DE BATATA

PETIT GÂTEAU DE CHOCOLATE

Ingredientes:
• 200 g de chocolate meio amargo picado;
• 120 g de manteiga ou margarina;
• 3 ovos;
• 3 gemas;
• 1/2 xícara (chá) de açúcar refinado;
• 2/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

Calda de chocolate
• 1/2 xícara (chá) de açúcar refinado;
• 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;
• 1/2 xícara (chá) de leite;
• 1 colher (chá) de manteiga ou margarina

Modo de preparo:
1. Derreta o chocolate com a manteiga ou mar-

garina e reserve.
2. Bata os ovos com as gemas e o açúcar na bate-

deira até dobrar de volume. Sem bater, misture a fa-
rinha peneirada e o chocolate até ficar homogêneo.

3. Distribua em 8 forminhas próprias para petit 
gâteau (ou use fôrmas de empada ou ramequins de 
7 cm de diâmetro), preenchendo 2/3 da capacidade 
de cada uma.

4. Acomode em assadeira e leve ao forno alto 
preaquecido (240 ºC) por 8 a 12 minutos ou até que a 
borda esteja firme, mas com o centro ainda cremoso.

5. Desenforme em pratos decorados com a cal-
da (use luva para não se queimar) e sirva com a cal-
da restante, acompanhados de sorvete de creme ou 
iogurte.

Observação: O segredo do petit gâteau está no 
tempo de forno. Se for retirado antes da hora, poderá 
estar muito mole e desmontar no prato ou ainda es-
tar cru. Se passar do ponto, ficará parecido com um 
bolo (sem “recheio” cremoso). Para não se enganar, 
fique de olho no relógio e, após 7 minutos de for-
no, verifique o ponto a cada minuto: o petit estará 
pronto quando tiver a borda firme, como um bolo 
que acabou de crescer, e uma pequena depressão no 
centro, com aspecto semelhante ao de mousse.

Calda
Leve os ingredientes ao fogo médio, mexendo 

sempre, até encorpar.
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ENTUPIU?

Pias - Ralos - Sifões
Bacios - Tanques

Caixas de Gordura
Limpeza de Fossas e 

Hidrojateamento
Encanador e Dedetização

48 3206-6739 988.252.602
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Pet & Agro

O QUE É ADESTRAMENTO CANINO?
Começo perguntando ao leitor: Você sabe o que 

é adestramento canino? Muitos irão dizer que é fa-
zer o cão sentar, deitar, dar as patas e outros truques. 
Correto! O adestramento canino vai também além de 
simplesmente ensinar truques aos cães.  

No meu trabalho diário com os cães e seus tuto-
res, procuro reforçar a ideia que seu cão é em primei-
ro lugar um animal, depois uma espécie, depois uma 
raça e por último a de que ele tem um nome. Outra 
informação é que por mais fofos que seus cães sejam, 
primeiro eles tem que trabalhar, ter disciplina e por 
último obter o pagamento (carinho, cafuné, etc...). 

Cães são descendentes dos lobos e por isso, 
herdaram muitas informações em seu DNA referen-
te à diversos comportamentos e atitudes que por 
desconhecermos, nem reparamos. Outras atitudes 
no entanto, preenchem meu whatsapp de mensa-
gens de pessoas desesperadas com os mais diversos 
problemas de comportamento (para nós humanos) 
como: necessidades fora do lugar, xixi nos cantos de 
cada móvel, roeduras, entre outros que para o cão é 
a coisa mais natural do mundo – e é! Então, o ades-
tramento é além de comandos, o direcionamento de 
comportamentos indesejados de seu cão para um 
comportamento desejado por seus donos. Todo o 
comportamento pode ser direcionado, mas o desejo 
e empenho dos seus donos para que isso aconteça, 
ainda é a ferramenta mais importante do adestrador 
de cães. 

Quando se pensa em contratar um terapeuta ca-
nino, o tutor tem que ter em mente que o adestrador 

não é um milagreiro que chegará, fará os comandos, 
dará passes mágicos e pronto, o cão está educado. 
Não! O tutor deverá ter ciência que é ele e seus fa-
miliares que fazem parte da vida do cão e terão que 
aprender mais que os cães sobre o adestramento e 
direcionamento do comportamento dele.

Muitas vezes treinei cães os quais os tuto-
res não tinham tempo para participar das aulas 
quando solicitados. Nestes casos, é difícil manter 
um alinhamento do processo de aprendizagem 
do cão; pois necessitamos da dedicação e paci-
ência dos tutores para que haja progresso e con-
dicionamento de tudo que foi ensinado ao cão.  
No meu trabalho diário junto de tutores e seus cães, 
viso agregar além das técnicas de adestramento, téc-
nicas holísticas como terapia reiki, acupuntura etéri-
ca sem agulhas e florais para auxiliar no processo de 
concentração e aprendizagem. Por que? Porque mui-
tos cães adquirem comportamentos adversos como 
traumas, medos, receios, ansiedade, agressividades 
que muitas vezes somente com o adestramento e 
direcionamento comportamental, pode levar mais 
tempo para obter resultados satisfatórios. 

Se você for adestrar seu cão, estas observações 
vão servir como uma indicação de como você deve 
proceder e de como este caminho é importante para 
que você, seu cão e a sociedade em geral sejam soci-
áveis e convivam em harmonia.

Itamar Jacomeli - Adestrador - 4 Patas Social
Fone: (48)99698-8112
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JG Marmoraria
@JGMarmoreseGranitos

Júlio

(48) 99163 4410 (vivo) (48) 99601 7281 (tim) (48) 98416 1633 (oi) (48) 3286 7094 (fixo)

Rua Isidoro Verissimo, 11 - Potecas - São José - SC
E-mail: jgm9975@outlook.com - www.jgmarmores.com.br - Facebook: JG Marmoraria

(48) 998-327-294

CHUVEIROS ELÉTRICOS: PRESSURIZADOS, ELETRÔNICOS,  
HÍBRIDOS E COMUNS

Chuveiros comuns: é o modelo mais tradicional e 
usado. Ele pode ser encontrado nos modelos simples 
e barato ou ainda com alguma sofisticação, mas geral-
mente são os mais simples que se encaixam aqui. Qual-
quer que seja o modelo escolhido é importante sempre 
levar em conta a classificação energética do aparelho, 
sendo a Letra A o mais econômico e a F o menos eco-
nômico.

Chuveiros pressurizados: os modelos pressuri-
zados são indicados quando a potência da água é fra-
ca, como acontece quando a água é da caixa e ela está 
muito baixa, por exemplo. Esses modelos possuem uma 
bomba que aumenta a pressão da água e permite assim 
um melhor desempenho dele, mesmo quando houver 
pouca pressão natural.

Chuveiros eletrônicos: esses modelos possuem 
uma haste prolongada que permite várias regulagens de 
temperatura e não apenas as tradicionais, como inverno, 
verão e neutro. Com isso você poderá ter inúmeras re-

gulagens, o que permite uma melhor adaptação para 
vários tipos de temperaturas e gostos de cada pessoa.

Chuveiros híbridos: os chuveiros híbridos são 
aqueles que funcionam com energia elétrica e solar ao 
mesmo tempo. Eles são indicados para residências que 
tem aquecimento central, seja ele por energia solar ou 
gás. São úteis para a otimização do consumo de energia 
elétrica e podem ser benéficos com redução significati-
va do valor da conta de luz.

Resistência para chuveiros elétricos: um dos 
principais componentes de um chuveiro elétrico é a 
resistência, que é a parte que recebe a energia elétrica, 
aquece e produz o calor necessário para o aquecimento 
da água. Quando um chuveiro não está funcionando, 
geralmente o problema é que a resistência queimou, 
assim como ocorria com as antigas lâmpadas incandes-
centes que também queimava o filamento. A resistên-
cia pode ser trocada, o que possibilita nova vida para o 
chuveiro.
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Serviços Especializados

3 DICAS PARA TRANSPORTAR 
PEQUENOS OBJETOS

ELETRICIDADE: DICAS GERAIS 
DE SEGURANÇA EM CASA

Transportar pequenos objetos pode se 
tornar um problema se a embalagem e o trans-
porte não forem feitos de maneira correta. Na 
hora de realizar uma mudança, alguns cuida-
dos são fundamentais para facilitar o trabalho 
e evitar maiores transtornos.

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

2 - Embale tudo, se possível, em caixas de 
papelão, com jornais servindo de acochoa-
mento, e lacre bem para evitar que se quebrem 
ou se danifiquem no translado. 

3 - Organize as caixas em pilhas, separadas 
por peso ou tipo de objeto, deixando os mais 
resistentes em baixo, para melhor acomoda-
mento dentro do caminhão e maior segurança 
no transporte.

Esperamos que essas dicas possam ajudar 
você.

Curto-circuito: é uma corrente elétrica 
que atinge valores altíssimos, muito superio-
res ao suportável pelos fios e cabos. É causado 
pela união de dois ou mais potenciais (ex. fa-
se-neutro/fase-fase), criando um caminho sem 
resistência. Provoca aquecimento elevado, da-
nificando a isolação dos fios.

Sobrecarga: é uma corrente elétrica maior 
do que a suportável pelos fios e cabos, causada 
pela ligação de muitos aparelhos simultanea-
mente. Provoca aquecimento elevado, danifi-
cando a isolação dos fios.

Corrente de fuga/corrente residual: cor-
rente que foge do circuito normalmente por 
falha na isolação dos fios. Pode ir para a terra 
através do “fio terra” e, na falta deste, ficar re-
sidindo na “carcaça” dos equipamentos (eletro-
domésticos), provocando o choque elétrico.
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Assessoria Jurídica

H E R I C R E D
Emprestímos para aposentados e pensíonistas

Rua João de Souza, 100 Centro - Paulo Lopes - SC

(48) 3253-0825 / 99606-9290

Empréstimos para aposentados
e pensionistas

Contrato de compra e venda

Atualização de 
Boletos
Contrato de locação
Boleto DETRAN
Impressão
Currículo
Xerox

Declaração de residência

Cópia CD, DVD e 
Pendrive

INVESTIR PARA O FUTURO:
QUANTO ANTES, MELHOR!

Quando estamos em uma fase mais jovem da vida, 
é difícil pensarmos que o correto é que façamos investi-
mentos durante 30, 40 anos para conseguir algo só em 
um futuro que está bem distante. Como esse tipo de 
investimento visa um retorno um prazo muito longo, 
algumas pessoas sempre acabam deixando esse tipo 
de investimento “para depois”. E isso está muito errado.

Quando começamos o planejamento da apo-
sentadoria logo cedo, temos 2 benefícios: temos mais 
tempo para aumentar o recebimento mensal da apo-
sentadoria, e, também, temos maior flexibilidade com 
os aportes mensais necessários.

Num exemplo simples: suponhamos que você 
tenha 20 anos e deseja investir R$ 200 por mês para 
começar a receber o seu benefício aos 65 anos. Nesse 
caso, investindo em uma aplicação com 100% do CDI 
(atualmente 7,39%) você receberia mensalmente R$ 
1.461,36 assim que terminasse as contribuições, já con-
tando a inflação.

Agora, caso você começasse com 30 anos, a situ-
ação já seria completamente diferente: você receberia 
R$448,55. Uma diferença gritante.

Por isso mesmo, a ideia é que quanto mais cedo 
você se planejar para aposentar, melhor você estará no 
futuro.
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DOMÉSTICA PONTO COM

BrincaFestBrinquedos

48.998-079-979

A Doméstica Ponto Com é uma empresa es-
pecializada em empregada doméstica atuando no 
mercado há mais de 10 anos. Com sede na cidade de 
Florianópolis-SC, a empresa vem ao longo dos anos 
se destacando no mercado em face da qualidade de 
seus produtos. 

Conta com um quadro de colaboradores extre-
mamente qualifi cado e comprometido com os obje-
tivos da empresa que dispensam sempre o melhor 
atendimento e serviços a seus clientes. 

Como os produtos oferecidos pela empresa 
visam garantir a satisfação do cliente a Doméstica 
Ponto Com está voltada para a busca constante da 
excelência no atendimento de seus clientes.

Com princípios bem defi nidos a empresa iniciou 
suas atividades pautada na preservação de valores, 
competência e qualidade, sempre procurando ofere-
cer o melhor a seus clientes, cada vez mais exigentes, 
a empresa investe no treinamento de seu quadro de 
funcionários e em equipamentos modernos.

Implementando ações inovadoras no mercado a 
empresa disponibiliza soluções integradas a confor-
to, comodidade, qualidade e segurança oferecendo 
opções de confi ança e credibilidade a clientes que 
sabem o que procuram. Os preços aplicados pela Do-
méstica Ponto Com são acessíveis e compatíveis com 
os produtos de excelente qualidade.

www.domesticapontocomagencia.com.br
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5 DICAS INCRÍVEIS PARA DEIXAR A CASA BONITA
1. Aproveite a beleza das plantas
Que tal se inspirar na natureza para dar mais vida 

à sua casa? Decorar os ambientes com vasos de plan-
tas é uma maneira econômica de renovar seu lar e 
deixar o dia a dia muito mais alegre.

Dê preferência a espécies de plantas que conse-
guem se desenvolver em espaços fechados, como as 
populares samambaias. Além de ser exuberante, essa 
espécie deixará a sua casa muito mais charmosa!

2. Aposte em tapetes de cores claras
Que tal apostar em uma peça que traz requinte a 

qualquer decoração? Os tapetes, com seus formatos 
e suas estampas, deixarão o ambiente mais agradá-
vel. A recomendação é investir em modelos lisos e 
retangulares.

As cores escolhidas podem ser aquelas que me-
lhor combinam com os móveis e objetos decorativos 
da sua casa. Como regra geral, vale investir em tons 
mais claros, como bege, palha e areia, que trazem 
harmonia para a sala de estar, por exemplo.

3. Deixe sua casa mais bonita com peças de 
acrílico

Uma das nossas dicas é investir em peças de acrí-
lico para a sua casa, pois esse material é bastante ver-
sátil e deixará a decoração ainda mais bela.

Composto por uma estrutura cristalina de alta re-
sistência, o acrílico une a rigidez do vidro e a simpli-
cidade do plástico. Além disso, pode ser encontrado 
em diversos formatos e cores.

Cadeiras, vasos e organizadores são apenas al-
guns exemplos de peças de acrílico que podem fazer 

parte de qualquer cômodo da sua casa — da cozinha 
ao banheiro.

4. Escolha uma parede da sua casa para pintar
Muitas vezes você quer dar um aspecto diferente 

ou realçar os móveis dos espaços, certo? Uma saída 
de decoração para mudar o visual da sua casa e dei-
xá-la mais bonita é pintar uma única parede ou usar 
papel. Isso mesmo: não há necessidade de pintar ou 
ter todas as paredes da mesma cor.

Se sua casa possui paredes de cores neutras, 
escolha tons vibrantes como roxo, azul-marinho ou 
laranja. Mas se for muito escura, prefira fazer o inver-
so. Esse efeito de criar apenas uma parede colorida e 
destoante em relação às demais é bastante interes-
sante!

5. Incorpore objetos pessoais na decoração
No dia a dia, objetos de uso pessoal podem aca-

bar fazendo com que a casa pareça mais bagunçada. 
Uma estratégia para evitar que isso aconteça e deixar 
a casa mais bonita é adotá-los como itens decorati-
vos.

Em cômodos como a sala e o escritório, peque-
nas pilhas de livros podem assumir muito bem essa 
função, por exemplo. Basta caprichar na escolha de 
volumes bonitos, interessantes ou que tenham valor 
especial para você.

Na cozinha, é possível pendurar suas canecas 
favoritas em ganchos e deixá-las à vista. Além de tor-
nar o cotidiano mais prático, essa ideia também aju-
da a liberar um bom espaço dentro do armário para 
outros utensílios.
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Dr. Tech

Fake News são notícias falsas, 
mas que aparentam ser verdadei-
ras. Não é uma piada, uma obra 
de ficção ou uma peça lúdica, mas 

sim uma mentira revestida de artifícios que lhe confe-
rem aparência de verdade.

Fake news não é uma novidade na sociedade, mas 
a escala em que pode ser produzida e difundida é que 
a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em 
xeque todas as demais notícias, afinal, como descobrir 
a falsidade de uma notícia?

No geral não é tão fácil descobrir uma notícia 
falsa, pois há a criação de um novo “mercado” com as 
empresas que produzem e disseminam Fake News 
constituindo verdadeiras indústrias que "caçam" cli-
ques a qualquer custo, se utilizando de todos os recur-
sos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que 
sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça 
chave dessa difusão.

Infelizmente é muito comum o uso das primei-
ras vítimas como uma espécie de elo para compor 
uma corrente difusora das Fake News. Assim, aquelas 
pessoas que de boa-fé acreditaram estar em contato 
com uma verdadeira notícia, passam – ainda que sem 
perceber – a colaborar com a disseminação e difusão 
dessas notícias falsas.

Mas não é impossível detectá-las e combatê-las, 
há técnicas e cuidados que colaboram para mudar 
este cenário, sendo a educação digital uma ferramenta 
para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o 
uso democrático da internet.

O QUE É "FAKE NEWS"

DICAS
PARA FAZER A BATERIA DO  

CELULAR DURAR MAIS

1. Desligue conexões Bluetooth, Wi-Fi e 3G/4G

2. Desligue o modo vibração

3. Evite fotos com flash

4. Diminua o brilho da tela

5. Feche os aplicativos que não estiver usando

6. Não fique buscando sinal

7. Desative a localização permanente do GPS 

8. Reduza o tempo limite da tela 

9. Desative (ou reduza) as notificações e sincroni-
zação automática 

10. Atualize regularmente seus aplicativos
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PROTEJA-SE DOS RAIOS DENTRO E 
FORA DE CASA

O COPO IDEAL PARA UMA BOA 
CAIPIRINHA

Parece difícil de acreditar, mas apesar de todos 
os alertas no rádio, na TV e em diversas mídias, mui-
tos ainda se machucam ou perdem a vida por proce-
dimentos errados durante as tempestades com raios. 
Portanto, informação nunca é demais. 

Antes de tudo é preciso lembrar que em casa 
ou fora dela, existem riscos que podem ser evitados 
com medidas simples. Confira.

Cuidados fora de casa durante tempestades
• Afaste-se das árvores e terrenos abertos;
• Não permaneça em piscinas, rios e lagos;
• Evite ficar em morros e terrenos elevados;
• Se estiver dirigindo, permaneça no carro;
• Não permaneça perto de redes elétricas;
• Afaste-se de cercas de arame, varais metálicos 

e trilhos.

Cuidados em casa durante tempestades
• Procure ficar em casa até passar a tempestade
• Evite banhos enquanto durar a tempestade;
• Evite contato com qualquer objeto com estru-

tura metálica, inclusive torneiras;
• Evite usar o telefone;
• Para evitar prejuízos, utilize equipamentos 

DPS.
Esses são alguns cuidados simples, porém muito 

importantes para evitar que tragédias aconteçam. 
Fique atento ao perigo dos raios e não corra riscos 
desnecessários.

Um cuidado especial ao se preparar 
caipirinha é o do copo. Na caipirinha, 

o copo baixo faz toda a diferença. 
Você evita que o gelo derreta muito 
rápido e deixe o drink aguado. Além 

disso, impede que a bebida “azede” ao ficar muito 
tempo parada, o que costuma acontecer em uma 

caipirinha de jarra, por exemplo.
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Cultura

SC GAMES 2018 TERMINA COM PALESTRA SOBRE JOGO SAUDÁVEL 
E PREMIAÇÃO

O 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul contou 
com o Lounge da SC Games. O espaço foi destinado 
para que crianças e adolescentes produzissem jogos 
com a temática sobre heróis, além de promover diver-
sas conversas para pais e filhos.

O debate do dia discutiu sobre até onde vai o 
jogo? Como lidar com o desafio dos pais de buscar o 
equilíbrio e o que é o equilíbrio, o que é o saudável 
quando se trata de um jogo. Os convidados para tra-
tar sobre o tema foram o empresário Dennis Coelho, 
a estudante de jogos Letícia Rey, a psicóloga Jehan 
Luckmann, a empresária Cintia Nakagawa, o pesquisa-
dor Fialho e toda plateia de crianças e pais que enche-
ram o encerramento da SC Games.

É difícil saber se uma criança deve ou não jogar 
algo, se aquele jogo faz bem ou não a ela. Para Jehan 
os pais precisam acompanhar as reações dos filhos 
com os jogos. “As crianças podem usar os jogos para 
descontar a agressividade delas ou passarem a ser 
mais agressivas, tudo depende da reação da criança 
ao consumir o jogo”. Mas para os pais conseguirem en-

tender mais sobre o universo Dennis aconselha parti-
cipar dos jogos junto com os filhos, transformando em 
uma atividade familiar.

Fialho afirma que o ideal é saber ponderar, colo-
car na balança, exageros não são bons, o pesquisador 
fala: “Temos que usar os jogos ao nosso favor, pode-
mos usar eles para transmitir o conteúdo que quere-
mos de forma divertida”. Os jogos, para Dennis, tam-
bém ensinam: “As crianças aprendem a perder, assim 
como a vida é, nem tudo a gente vai ganhar, a maioria 
a gente vai bater a cara.” explica.

A noite de Games no FAM 2018 terminou com a 
premiação para o melhor jogo produzido durante as 
atividades no Lounge. A seleção foi feita por um júri 
técnico que premiou a equipe criadora do jogo “Não 
sabemos” com óculos de realidade virtual para cada 
membro da equipe.

O 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul tem o pa-
trocínio do Funcultural, Fundação Catarinense de Cultu-
ra, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esportes, 
Governo do Estado de Santa Catarina, do Banco Regio-
nal do Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE - , Fundo 
Setorial do Audiovisual - FSA -, Agência Nacional de Cine-
ma - Ancine - , com apoio da Secretaria de Cultura e Arte 
da Universidade Federal de Santa Catarina e realização 
Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Au-
diovisuais, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Fonte: www.famdetodos.com.br/noticias/
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Imóveis / Aluguel

COMO ALUGAR SEU IMÓVEL FORA 
DA TEMPORADA

Alugar sua casa em regiões litorâneas durante as 
férias de verão é uma tarefa fácil e rentável, mas na 
temporada de frio acontece justamente o contrário.   
Deixar seu imóvel vago neste período pode significar 
uma grande perda em seu orçamento.

Que tal seguir algumas  dicas para atrair viajan-
tes a sua casa de praia ,em todas estações  do ano?

Procure adequar o preço ao  perfil do cliente 
de baixa temporada. Nesta época, proprietários de 
grandes hotéis, pousadas e residências costumam 
fazer pacotes com valores mais  atrativos para estu-
dantes, famílias ou turistas internacionais que costu-
mam viajar com “budget diferenciado”.

Reduza a estadia mínima para que desta forma 
os valores  gerados  possam cobrir despesas de con-
domínio e outros eventuais gastos. Além do fato de 
você estar propiciando a seus visitantes o prazer de 
usufruírem de sua casa de praia ,o ambiente também 
estará sendo aberto e arejado por eles. Lembre-se 
que a umidade de um ambiente fechado ajuda a da-
nificar e depreciar seus móveis, objetos de decoração 
e roupas em geral.

Proporcione umas férias de inverno atraente a 
seus hóspedes. Enfatize o diferencial de escolher sua 
residência pela localização,  comodidades  como; la-
reira, jacuzzi, sauna, área de lazer para crianças, etc.

Procure transformar sua residência em um lugar 
“kids and pet friendly”, pois ao fazer muitas restri-
ções, a possibilidade de seu imóvel ser alugado, se 
torna bem menor.

É importante ressaltar que famílias gostam de 
viajar durante as férias de julho, para proporcionar a  
seus filhos momentos agradáveis e que estas  nor-
malmente possuem um animal de estimação.

Se você mora fora da localidade de sua residên-
cia de férias, nada melhor do que procurar um pro-
fissional credenciado e capacitado, para divulgar e 
administrar seu imóvel. Ao fazer isto, todo  o proces-
so de logística na locação proporcionará muito mais 
segurança a todos os envolvidos.

Carla Pedroso - Aluguel de Imóveis
(48)999-472-635

POUSADA GAROA
Precisa estar em Porto Alegre para tratamento 

de saúde, ou preparação para concurso, estudos 
ou para trabalhar em Porto Alegre - conheça a me-
lhor opção:

POUSADA GAROA - 8 ANOS DE EXPERIÊNCIA
A Pousada Garoa tem como perfil moradores 

solteiros e sem filhos. Tanto para mulheres, quanto 
para homens. Aqui você consegue ter economia 
todo mês. Oferecemos quarto individual para o 
morador, mobiliado e as demais peças são de uso 
compartilhado, estamos bem localizados e com 
um baixo custo mensal.

Por um preço único você pagará o aluguel do 
quarto mobiliado com cama, colchão e roupeiro. 
Poderá usufruir da cozinha e banheiro de uso com-
partilhado. Além de ter luz, água, gás, internet wi-fi 
e máquina de lavar roupas, incluídos no preço.

Locação prática e sem burocracia. Basta pa-
gar e morar mensalmente.
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Antes Depois Antes Depois

Quando você vai 
receber visitas é aquele 
pesadelo para disfarçar 
o cheiro do seu sofá que 
seu pet já tomou conta?

Você tem saudades 
do seu sofá limpinho 
e sem manchas de tanto refrigerante, sucos e 
bebidas que você ou seus filhos derramaram 
nele?

Seu tapete está com mal cheiro por conta 
da umidade?

Ou o seu colchão está cheio de manchas e 
ácaros? 

Ligue para a Hig Service, nós estamos aqui 
para resolver esse problema para você!

Fones: (48)99193-4008 / 98463-8601
Site: www.higservice.com

HIG SERVICE4 MOTIVOS PARA FAZER A LIMPEZA 
DOS ESTOFADOS COM FREQUÊNCIA

1. Para reduzir as chances de desenvolver aler-
gias

Pessoas alérgicas têm mais chances de desenvol-
ver asma, sinusite e outras doenças. Visto que estofa-
dos acumulam ácaros e poeira, a falta de limpeza desse 
tipo de móvel pode desencadear crises alérgicas terrí-
veis. Com bichos de estimação que costumam se acon-
chegar no sofá ou poltrona, a situação fica pior ainda.

2. Para proteger você e seus filhos da asma
Mais da metade das casas têm seis alérgenos de-

tectáveis, e o restante das residências têm pelo menos 
três. Asma e alergia costumam ser hereditárias, mas a 
presença dos alérgenos aumenta as chances de que 
essas doenças sejam desenvolvidas.

3. Porque os ácaros se escondem
Os ácaros não apenas são aracnídeos terríveis, 

como sabem se esconder muito bem, mesmo depois 
de mortos. Um sofá, tapete ou bicho de pelúcia pode 
parecer limpo, mas conter sujeiras microscópicas.

4. Porque ficamos vulneráveis à noite
Não tem jeito: a verdade é que passamos cerca de 

um terço da nossa vida no quarto, dormindo, pratica-
mente indefesos. Já os ácaros não descansam. Depois 
de adormecer, não nos importamos muito com o ar 
que respiramos, embora possamos sentir o efeito de-
pois de acordar, normalmente com uma crise de es-
pirros. Além de especial cuidado com o colchão e os 
travesseiros, quem tem sofá, almofadas, poltrona, pufe, 
tapete ou cortina no quarto deve mantê-los sempre 
bem limpos.
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Horóscopo / Dicas

Este será um mês para divertir-se, ir a festas, ter atividades 
de lazer. Você poderá ter mais progresso na carreira, en-
quanto estiver procurando lazer, em vez de car preocupa-
do. Todos os tipos de ligações felizes o aguardam.

Você desejará que tudo seja à sua maneira. você terá que 
modicar estas tendências, o que não é fácil. A ação direta 
será necessária em determinados momentos, porém, o 
consenso e a cooperação serão a chave para a realização.

As outras pessoas e a boa vontade delas carão cada vez 
mais importantes. A iniciativa pessoal cará menos atuan-
te. No campo da carreira, as tendências sobre as quais fala-
mos no mês anterior ainda irão repercutir nesse mês.

O seu período de independência pessoal não durou muito, 
e nem foi realmente forte. Alguns anos são assim. Estamos 
aqui para aprender lições diferentes, e por esta razão 
atraímos as condições necessárias para aprendê-las.

As boas coisas da vida estarão chegando para você, bons 
ventos nanceiros (apesar de algumas demoras), prazeres 
sensuais de todos os tipos e um interesse geral pelo corpo 
e os seus desejos.

Você estará mais independente agora do que esteve 
durante todo este ano. O seu poder para criar as condições 
da sua preferência nunca estiveram tão fortes este ano. Por 
isso, vá em frente.

Estará mais independente (talvez até mais do que gostaria) 
e poderá levar a vida nos seus próprios termos. Assim como 
no mês anterior, altere as condições indesejáveis por outras 
mais agradáveis.

Você ainda estará no seu ápice anual da carreira. Aja com 
rmeza na direção dos seus objetivos da carreira. Mantenha 
em mente que é um projeto a longo prazo e que, em geral, 
dura a vida inteira.

Cultive o amor e seja paciente. As oportunidades no amor 
virão por meio dos amigos, grupos, organizações prossio-
nais ou sociais às quais você pertence, ou enquanto você 
buscar as atividades de grupo.

Haverá promoções e aumentos para vários capricornianos. 
Honrarias e reconhecimento. A sua posição no mundo será 
elevada de maneira feliz e natural. Você trabalhou muito na 
sua carreira (como deve ser), e os frutos estarão chegando.

Você começará a car mais ambicioso e voltado para o lado 
exterior. Agora será o momento de realizar aqueles sonhos 
e visões no plano físico. Aos poucos, sempre que se apre-
sente uma oportunidade, melhore a sua carreira.

As metas não serão atingidas pela ação direta ou da auto-
armação voluntariosa, mas por meio da negociação, com-
prometimento e do exercício das suas habilidades sociais. 
Você deverá permitir que tudo aconteça, e não forçar nada.
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P: O que a menina falou para o jogador, quando viu 
o oceano à frente?

R: Ney, mar!

P: O que o livro de Matemática disse para o livro 
de História?

R: Pare de contar histórias, que eu estou cheio de 
problemas.

Zezinho está visitando o Museu Imperial, quando 
um guarda chama sua atenção:

— Menino! Não pode sentar aí... É a cadeira do 
Dom Pedro!

— Mas moço, quando ele chegar eu saio!

P: Quando é que o cachorro fi ca desconfi ado?
R: Quando está com a pulga atrás da orelha.

A mãe coruja comenta toda orgulhosa com uma 
amiga:

- O meu fi lho completou 2 anos ontem e já está 
andando há seis meses!

- Nossa! Então ele deve estar bem longe!

Um homem estava a caminho do trabalho, quan-
do um passarinho bateu em sua moto e desmaiou. 
O motoqueiro pensou: “Coitadinho! Se eu deixar ele 
aí, vão passar por cima dele!”. E levou o passarinho 
para casa.

Chegando lá, colocou o passarinho numa gaiola 
com água e comida, mas nada de o bichinho acor-
dar. O dono da moto foi trabalhar e algumas horas 
depois o passarinho acordou. Olhou para um lado 
e para o outro e pensou: “Xiii! Matei o cara da moto 
e fui preso!”

Um velho estava malhando, quando notou uma 

Hora da piada!
“gostosa” por perto..

Ele perguntou ao seu treinador, que estava a seu 
lado:

“Qual a máquina daqui que eu devo usar para im-
pressionar aquela coisinha fofa?”

O treinador olhou bem para o velho, de cima a 
baixo e disse: “Eu tentaria o caixa eletrônico, no fi -
nal do corredor.”

O marido ciumento de mais começa a interrogar 
a esposa que acaba de chegar da consulta do mé-
dico:

- Aposto que ele perguntou dos seus seios?
- Sim, perguntou!
- E das coxas, perguntou?
- Também!
- E do bundão, ele perguntou?
- Não, de você ele não quis saber nada.

Ontem, minha mãe e eu estávamos sentados na 
sala, falando das muitas coisas da vida.

Falávamos de viver e morrer. Então, eu lhe disse:
- Nunca me deixe viver em estado vegetativo 

mãe, dependendo somente de máquinas e líquidos. 
Se você me ver nesse estado, desligue tudo o que 
estiver me mantendo vivo, por favor!

Ela se levantou, desligou a televisão, o wifi , o ar 
condicionado e jogou minha cerveja fora.

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

Oh, meu genro, até vocês fi carem cansados de 
mim!

Sério? Não vai nem mesmo tomar um cafezinho?

Pai, tirei 7,5 no exame.
Parabéns, fi lho! Qual foi o exame?
Bafômetro. E fi caram com seu carro...
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