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PPCI
EQUIPAMENTOS
TREINAMENTOS
MANUTENÇÃO

Você sabia?
Se você ouvir alguém falando que a maioria do 

pó é formada por pele humana, saiba que é mentira.
Dizem que de 70 a 80% do pó doméstico é de 

pele humana, mas isso não é verdade.
As bolas de poeira são geralmente formadas por 

substâncias como fibras, pelos de animais, areia, re-
síduos de insetos, terra e outras partículas do ar e 
quase nada de resíduos de pele.

Ou seja, a maioria da nossa pele morta vai em-
bora pelo ralo enquanto estamos tomando banho.
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A principal promessa do HIIT (High-Intensity 
Intermittent Training ou treinamento intervalado de 
alta intensidade ) é eliminar gordura em um treino 
rápido e intenso. Os circuitos são curtos e com exer-
cícios intensos para quem já está cansado dos treinos 
tradicionais, que não tem tempo e quer diminuir gor-
dura e ganhar músculos. 

O fenômeno que explica o porquê de os exercí-
cios mais intensos serem mais eficientes para a quei-
ma de gordura é aumentar o efeito EPOC, ou seja, 
o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. 
Quando você treina pra valer, o corpo demora várias 
horas para voltar ao seu estado normal. Durante esse 
tempo, o metabolismo continua acelerado e, com 
isso, mais calorias são gastas durante as próximas 
24 horas! Melhora também a Capacidade Cardio-
vascular, pois aumenta a absorção de oxigênio (V02 
Max ou capacidade aeróbica) de forma mais rápida 
do que exercícios aeróbios de baixa intensidade, bem 
como, auxilia a produção de hormônios para lipó-
lise.

A aula de HIIT FUNCIONAL agrupa aproxima-
damente 10 alunos e é composta por uma combina-
ção de exercícios com saltos, apoios, agachamentos, 
flexões e corridas com alta intensidade e pequenos 
períodos de recuperação.  A estrutura da aula con-
templa quatro etapas de exercícios. A cada etapa, o 
estresse metabólico é intensificado, decorrente do 
recrutamento crescente de energia, são realizados 
em média 8 ciclos de 20 segundos de atividade em 
intensidade máxima, seguidos por 10 segundos de 

HIIT FUNCIONAL: O queridinho da mulherada 
descanso. As habilidades e demanda de exercícios 
desta prática abrangem todos os níveis de condi-
cionamento físico, dos iniciantes aos intermediá-
rios e avançados, neste treino, cada aluno segue o 
seu ritmo, com uma dinâmica variando por tempo 
de execução. Além disso, o treino usa o mínimo de 
material possível, utilizando mais do próprio peso 
corporal. A série total, incluindo exercícios e inter-
valos, somam em média 30 minutos, e ao final da 
aula executamos algumas series de abdominais para 
intensificar ainda mais os treinos, possibilitando a 
queima de até 500 calorias em cada sessão. Perfeito 
para quem tem pouco tempo e quer uma atividade 
diferenciada para emagrecer, definir os músculos e 
melhorar o condicionamento físico. 

Os treinos HIITs são exigentes e desafiadores. 
Tudo bem, você vai se cansar, ficar sem fôlego e com-
pletamente esgotado, mas o esforço logo passa e o 
resultado aparecerá rapidamente.  Informações (51) 
3372.4463/ 92934968
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A escolha de alimentos e os hábitos alimen-
tares dos idosos são afetados não apenas pela 
preferência, mas também pelas transformações 
que acompanham a experiência de envelhecer em 
nossa sociedade. Se as pessoas vivem sós, com fa-
miliares ou em instituições, tudo isso afeta o que 
elas comem. 

Manter bons hábitos alimentares é importan-
te em qualquer momento da vida. Afinal, o consu-
mo de alimentos mais saudáveis ajuda a prolongar 
a longevidade e ainda previne o aparecimento de 
doenças como colesterol alto, hipertensão e so-
brepeso. Mas, uma dúvida muito recorrente é a 
respeito da alimentação do idoso. Quais alimen-
tos devem ser introduzidos no cardápio? O que 
não deve ser consumido?

Pois bem, primeiramente é importante deixar 
claro que após a faixa etária dos 50 anos é comum 
apresentar uma elevação do peso por causa da di-
minuição dos níveis de estrógeno, testosterona e 
do hormônio do crescimento no organismo que 
colabora para a perda de massa muscular. Diante 
desse fator, o corpo passa a queimar menos calo-
rias do que o normal, pois entende que é necessá-
rio acumular gordura no corpo para ter energia.

Quais atitudes evitar na alimentação?
Sendo assim, algumas atitudes devem ser evi-

tadas por quem passou dessa idade. Uma delas é 
pular as refeições porque pode trazer malefícios à 
saúde e fazer com que o corpo estoque gordura, o 
que colabora para o aumento do peso. O ideal é que 
as refeições sejam fracionadas em intervalos de três 
em três horas e que sejam pequenas porções.

Evite também consumir alimentos que sejam 
industrializados, pois são ricos em gorduras, con-
servantes, corantes, açúcares e sódio, pois dimi-
nuem a absorção de nutrientes pelo corpo, o que 
acaba dificultando o bom funcionamento do me-
tabolismo, que passa a trabalhar mais lentamente 
e, dessa forma, acaba não conseguindo queimar 
toda a energia.

Como deve ser a alimentação dos idosos?

As bebidas alcoólicas também não são reco-
mendadas para idosos por dois motivos: o primeiro 
é porque o álcool interage com o medicamento e, 
dessa forma, pode diminuir o seu efeito no trata-
mento de determinada doença, além de reduzir os 
reflexos. Já o segundo é porque o álcool possui uma 
grande quantidade de calorias que colabora para o 
aumento do peso, além de causar uma mudança no 
metabolismo que passa a trabalhar mais devagar.

Alimentos refinados, produzidos com a fari-
nha branca como biscoitos, pão francês e até mes-
mo o arroz branco não são indicados, pois atra-
palham a digestão e podem causar flatulências. O 
açúcar é outro vilão da saúde do idoso, pois em 
excesso pode causar diabete.

Escolhendo o cardápio
O cardápio de quem está na terceira precisa 

ser variado, colorido e saudável. Para isso, invista 
em alimentos que tenha ferro, como o feijão, rúcu-
la, agrião e carne vermelha, pois ele previne a ane-
mia. Para aumentar a absorção do ferro presente 
nos vegetais, inclua alimentos ricos em vitamina 
C no menu, como a laranja, a acerola e a cenoura. 
Inclua o cálcio (presente no leite e derivados), por-
que ele ajuda a manter os ossos fortes e saudáveis. 
A vitamina A também é importante, pois protege 
o sistema imunológico do idoso.

Vale ressaltar que as necessidades proteicas, 
calóricas e de lipídios diárias para quem está na 
terceira idade não são muito diferentes das de pes-
soas mais jovens. Por isso, deve-se buscar ajuda de 
um nutricionista para que ele indique o cardápio 
mais adequado de acordo com as necessidades de 
cada indivíduo e, claro, respeitando as restrições 
dietéticas em casos em que o indivíduo apresenta 
doenças como diabetes mellitus, cardiovasculares 
e outras decorrentes do envelhecimento.
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Videogame auxilia na recuperação da coordenação 
motora e estimula o senso de equilíbrio

O Wii, da empresa Nintendo, aumenta capaci-
dade de cognição e memória, além de ser utilizado 
para tratamentos ortopédicos e neurológicos

“Videogame é coisa de criança...” Quem ainda 
pensa desse jeito não sabe das novidades inventa-
das pela indústria dos jogos eletrônicos. 

Criado em 2010, o videogame Wii, da empre-
sa Nintendo tem roubado as atenções da 3ª idade. 
Isso porque o aparelho não foi desenvolvido para 
ser somente um videogame. Com a ajuda de um 
controle nas mãos do próprio usuário, os movi-
mentos e sua intensidade podem ser captados pelo 
aparelho e reproduzidos em uma tela de TV con-
vencional. 

Durante o jogo, que pode variar de boliche, 
tênis e até futebol, o usuário – sem fazer força – 
aumenta sua capacidade de cognição e memória. 
O aparelho é utilizado, também, em tratamentos 
ortopédicos e neurológicos, auxiliando na recu-
peração da coordenação motora e estimulando o 
senso de equilíbrio.

Diversas clínicas de fisioterapia no Brasil, nos 
Estados Unidos e na Europa estão utilizando o Wii 
para essas finalidades. Após uma experiência bem 
sucedida em um lar de 3ª idade nos arredores de 
Paris, a Nintendo assinou um acordo para o forne-
cimento de consoles Wii em aproximadamente 100 
lares de terceira idade na França. 

“Já tinha visto, mas eu mesma andando assim, 
não...”, afirmou entusiasmada Maria Teresa Peixoto, 

freira, quando perguntada se ela já tinha se imagi-
nado andando numa corda-bamba virtual. A freira 
queria superar seu medo de cair devido ao seu pro-
blema de labirintite e começou a utilizar o Wii em 
suas sessões de fisioterapia, em cima de uma plata-
forma que capta seus movimentos simulando uma 
corda-bamba. 

O Wii pode ser utilizado como diversão ou 
como auxílio na recuperação da sua saúde física e 
mental. Mas segue um conselho: sempre que puder, 
faça uma boa e gostosa caminhada ao ar livre!
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Além de reavivar as cores, lim-
par profundamente e amaciar as 
fibras.

Você vai precisar de:
• 1 litro de água
• ½ copo de vinagre branco (de 

álcool)
• 1 colher de sopa de bicarbo-

nato de sódio bem cheio
• ¼ de copo de álcool líquido
• 1 colher de sopa de amaciante de roupa
 
A poção mágica!
Misture tudo em um recipiente (nesta ordem: 

água, álcool, bicarbonato, vinagre e amaciante), mexa 
bem e coloque a mistura em um borrifador.

Observações
Você precisa manter a atenção na quantidade de 

dois ingredientes em especial nesta receita: o vinagre e o 

Poção mágica “tira-cheiro-de-cachorro-do-sofá”
amaciante. Enquanto o vinagre tem 
um cheiro forte que, se for coloca-
do em excesso pode causar um lin-
do cheiro de salada em sua sala de 
estar, o amaciante pode deixar tudo 
grudento, ruim de tirar depois.

O ideal é que, antes de aplicar 
a mistura, você aspire o sofá, reti-
rando pelos e eventuais sujeirinhas.

Feito? Então pode aplicar a mistura, borrifando à 
distância de uns 40cm. Aplique em todo o sofá, mas 
principalmente onde o cheiro estiver mais forte. Se ne-
cessário, repita o processo, o cheiro vai diminuir com 
o tempo.

Resultado Final
E vá sem medo de estragar o sofá, pois o vinagre 

reaviva cores, o bicarbonato limpa profundamente, o 
amaciante amacia as fibras e o álcool na composição faz 
tudo secar mais rápido. Agora você já pode chamar as 
gatinhas para uma visitinha.
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Limpar os vidros parece algo bem simples, que 
até uma criança poderia fazer, certo?

Nem tanto…
Sem as técnicas e ferramentas corretas, o vidro 

pode até ficar limpo – mas também vai ficar cheio 
de marcas e respingos do produto utilizado, arra-
nhado pela esponja ou com os cantos ainda sujos.

Não é difícil, mas sabendo algumas dicas, suas 
janelas ficarão impecáveis.

A primeira questão é: qual produto utilizar?
São tantas as novidades lançadas no mercado 

que surge a dúvida se realmente precisamos de tan-
tos produtos de limpeza assim…

Na verdade, muitos desses produtos podem ser 
facilmente substituídos por produtos caseiros, e o 
limpa-vidros é um desses.

Receita caseira para limpar vidros…

Se você tiver em casa água, álcool e vinagre 
branco, pronto!

Você já tem um limpa-vidros muito eficiente!
Basta colocar em um borrifador 250ml de água, 

250 ml de álcool e 1 colher de sopa de vinagre bran-
co (ou vinagre de vinho branco). Misture bem e 
pode começar a utilizá-lo.

Você encontra com facilidade um borrifador 
em lojas que vendem material de plástico ou mate-
rial de construção e itens para a casa.

Se o borrifador for menor do que 500ml, dimi-
nua para 200 ou 150 ml de cada líquido, mantendo 
sempre a mesma medida para cada um dos dois.

Como fazer uma boa limpeza dos vidros

Se você não teve tempo ou realmente esqueceu-
se de limpar as janelas da sua casa nos últimos 6 
meses, provavelmente não consegue mais enxergar 
o outro lado da rua, não é mesmo?

Neste caso, você precisará de um limpa-vidros 
mais forte.

Basta substituir a colher de vinagre pela mesma 
medida de amoníaco (amônia líquida).

Mas, se você prefere comprar um produto já 
pronto no supermercado, não tem problema, pode 
ser de qualquer marca.

O limpa-vidros, apesar do nome, também pode 
ser utilizado para limpar outros objetos, como por 
exemplo espelhos, pois suas substâncias removem 
qualquer tipo de sujeira que não seja gordurosa.
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Mudam as estações e tempos 
mais secos são propícios para 
pintar as paredes da casa, pois 
secarão bem mais rápido. Porém, 
muitas vezes a tinta e o serviço do 
pintor foge do orçamento e a pre-
disposição do tempo para acom-
panhar o trabalho do profissional 
pode acabar te fazendo desistir.

O primeiro passo é preparar 
o espaço. O bom de mobilizar a 
família para pintar é que todos passarão mais tempos 
juntos e isso pode ser feito com calma, um cômodo 
de cada vez. 

Para preparar o espaço adequadamente, você pre-
cisará de uma lona ou um tecido bem grande (como 
lençol velho) para proteger o chão e móveis do cômo-
do (caso tenha móveis),  uma escada para que você 
possa pintar a parte superior da parede também seria 
muito útil e é claro os itens básicos! Confira essa lista 
que fizemos para você não esquecer de nenhum item:

1. Pincel 
2. Rolo de pintura (material dê sua preferência)
3. Tinta 
4. Lixa
5. Massa corrida
6. Panos para limpeza
7. Lona ou lençol velho para proteção
8. Espátula
9. Bandeja para despejar a tinta
10. Escada para lugares altos

Dicas de como pintar as paredes de casa sem segredos!
11. Misturador de tinta 
12. Fita crepe 
13. Cabo de vassoura
 
Antes de tudo, se a sua pa-

rede possui algum furo, prego, 
ou está descascando é necessário 
você  tirar os pregos e preen-
cher os furos com massa corrida 
(massa própria para paredes) e 
tirar todos os descascados com 

uma espátula e lixa.
Importante: Se sua parede não era branca an-

teriormente, será necessário passar uma demão de 
branco para que a parede tenha o tom desejado.

Passe fita crepe nos cantos que não serão pinta-
dos, como em tomadas e interruptores, cantos das 
portas e janelas; forre o chão com jornal ou plástico e 
afaste os móveis das paredes.

Para pintar, será necessário preparar a tinta: com 
um cabo de vassoura velho, você pode mexer a tinta 
até que ela fique homogênea. Mergulhe o rolo na tin-
ta e tire o excesso e pinte a parede tomando cuidado 
para não aplicar no mesmo lugar mais vezes que no 
outro. 

No final, retoque com um pincel as áreas que o 
rolo não alcança.

Provavelmente você terá que passar pelo menos 
DUAS camadas de tinta na parede, então quando 
você terminar de passar a primeira espere em torno 
de 20/30 minutos para passar a próxima camada! 
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Como manter a conservação das fechaduras da sua casa
As fechaduras são os principais componentes 

de uma porta. Para manter a conservação e ga-
rantir sua durabilidade, temos algumas dicas para 
você:

– Só instale as fechaduras após a pintura das 
portas para evitar que elas sejam danificadas.

– Não aplique produtos químicos (solventes 
ou álcool), pois eles podem danificar o acabamen-
to das guarnições, já que retiram o verniz protetor. 
Faça a limpeza apenas com um pano umedecido 
com água.

– No caso das fechaduras em aço inox, só re-
tire a película protetora após o término da pintura 
da obra.

– Nunca use graxa ou óleo para lubrificar os 
cilindros. Use apenas pó de grafite. O ideal é que 
se faça uma lubrificação a cada seis meses.

Na hora de comprar sua porta, fechadura ou 
pó de grafite, lembre-se de escolher uma marca de 
qualidade.
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Dez dicas e cuidados sobre segurança com botijões de gás
Um dica muita simples para verificar se há vaza-

mentos de gás é passar uma esponja com água e sabão 
sobre a conexão válvula de pressão de gás. Se houver 
vazamento de gás aparecerão bolhas. Nunca use fós-
foro, isqueiro ou vela para verificar se realmente há 
vazamento de gás, pois isso pode causar um incêndio.

Confira dez dicas e cuidados sobre segurança 
com botijões de gás:

1- A marca da distribuidora, a certificação do IN-
METRO e o prazo de validade devem estar especifica-
dos no corpo do botijão de gás, em seu regulador de 
pressão e sua mangueira. 

2- Recuse botijões sem o lacre da distribuidora 
na válvula, muito amassados, enferrujados e com as 
alças soltas.

3- Não faça extensões na mangueira de gás, jun-
tando várias delas.

4- O botijão deve permanecer sempre na posição 
vertical, nunca deitado.

5- Não armazene o botijão de gás em lugares fe-
chados(como armários de cozinha), preferindo arma-
zená-lo do lado de fora da cozinha em local arejado, 
coberto e protegido das intempéries.

6- Jamais passe a mangueira por trás do fogão. 
Se for necessário alterar a posição de entrada de gás, 
chame profissionais credenciados pelo fabricante do 
fogão.

7- Armazene o botijão a uma distância mínima 
de 1,50m de tomadas, interruptores, instalações elé-

tricas, ralos ou gre-
lhas de escoamento 
de água. 

8- Feche o regis-
tro de gás sempre que 
não estiver usando o 
fogão.

9- Em caso de 
suspeita de vaza-
mento de gás feche o 
registro de gás, não 
acione interruptores 

de eletricidade, alerte e afaste as pessoas do local, abra 
portas e janelas, não acenda fósforos ou isqueiros e re-
tire o botijão para um local aberto, ventilado e longe 
de fonte de ignição.

10- Com fogo, retire as pessoas do local e ligue 
imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo 193. 
Se possível, utilize extintor de incêndio de pó químico 
seco para apagar as chamas. 
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Ingredientes:
• 1 cebola grande
• Água o suficiente
• 500 g de farinha de trigo
• 4 ovos
• 1 xícara de chá de leite
• 1 colher de chá de pimenta caiena
• 1 pitada de paprica
• 500 g de farinha de rosca

Modo de preparo:
1. Retire a casca da cebola, tomando cuidado 

para não retirar muita casca
2. Usando uma faca afiada, dividir a cebola em 

4 partes, começando do alto para a raiz, deixando 
aproximadamente 1 cm de raiz

3. Repita esse processo ate chegar em 16 partes
4. Coloque a cebola em um recipiente e cubra 

com água fervente, reserve ate as pétalas começarem 
a abrir

5. Em seguida mergulhe em água gelada e reser-
ve ate a cebola se abrir em flor e depois leve a mesma 
para uma peneira ate escorrer toda água

6. Bata os ovos com o leite, junte sal, pimenta e 
páprica

7. Passe a cebola na farinha de trigo na batida 
de ovos, empane na farinha e rosca, e frite em óleo 
quente

8. Óleo para fritar

Cebola do outback
Ingredientes:

• 1 lata de leite con-
densado light

• 1 lata de creme de 
leite light

• 1 vidro de leite de 
coco light

• 12 g de gelatina em 
pó sem sabor

• 1/2 xícara (chá) de água quente
• 1 pacote de coco ralado sem açúcar

Modo de preparo:
1. Exceto a gelatina, coloque todos os ingredientes 

no liquidificador e bata até obter um creme homogê-
neo

2. A seguir, hidrate a gelatina em água quente e 
acrescente-a no liquidificador

3. Bata mais um pouco
4. Retire e coloque em uma forma para pudim
5. Deixe na geladeira por 6 horas
6. Desenforme, cubra com o coco ralado ou sua 

cobertura de preferência (chocolate granulado, cereja, 
vinho tinto etc) e sirva

Manjar Light de Coco

Ingredientes:
• 8 filés de merluza
• 4 batatas cruas (em 

rodelas, sem casca)
• 1 pimentão (cortado 

em rodelas)
• 2 tomates (cortados 

em rodelas - as semen-
tes ficam à preferência)

• 1 cebola (cortada em rodelas)
• Molho de tomate de boa qualidade
• Orégano
• Azeite para untar

Modo de preparo:
1. Tempere os filés à seu gosto e reserve por 10 mi-

nutos
2. Unta um refratário com azeite e faça uma cama-

da de batata, em seguida arrume os filés sobre a batata
3. Acrescente a cebola, o tomate, o pimentão, oré-

gano a gosto, regue com o molho de tomate (1/2 lata)
4. Cubra com o restante das batatas
5. Cubra com papel alumínio e leve ao forno alto 

até que as batatas fiquem macias

Filé de merluza com
batata ao forno
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som e luz

* Festas em geral
* 15 anos

* Casamentos
Dj Lucas Oliveira

Fones: 

9114 9531 / 9404 9594
E-mail: lucasbarbosadeoliveira@gmail.com

A roupa escolhida para a festa da firma costu-
ma depender da expectativa na comemoração: se 
divertir com os amigos, se aproximar da chefia ou 
até mesmo seduzir o colega do outro departamento. 
Mas atenção: Festa de final de ano da empresa é um 
evento profissional, não é uma balada.

Não é preciso vestir aquela roupa estruturada, 
como o terninho que se usa no escritório. Pode optar 
por um vestido de caimento mais fluido, na altura 

Dicas para escolher a roupa certa para a festa da firma
do joelho. Mas nada 
curto, com transpa-
rência. Outra peça 
vetada na confra-
ternização é a calça 
branca e justa, estilo 
popozuda.

Para as festas 
realizadas em bares 
e restaurantes, três 
dicas para turbinar 
o visual:

- Abuse do salto 
alto, Brinque com 
acessórios grandes e 

coloridos e use um pouco mais na maquiagem.
Mas se a celebração está marcada em um sítio, 

cuidado com o despojamento das peças. Esqueça o 
short curto. Opte por uma pantalona ou uma ber-
muda mais larguinha na altura do joelho. 
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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

Ingredientes:
• 6 ovos
• 7 colheres de sopa de 

açúcar
• 7 colheres de sopa 

chocolate em pó
• 1 xícara de café de óleo
• 1 colher de sobremesa fermento em pó (rasa)
• 1 pacote de 100 g de coco ralado

Brigadeiro
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres de sopa chocolate em pó
• 1 colher de sopa de manteiga ou maragarina
• Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo:
1. Bater no liquidificador aos poucos cada ingre-

diente, começando pelos ovos
2. Tirar do liquidificador, misturar 1 pacote de 

coco ralado (100 gramas) e acrescentar o fermento 
em pó

3. Forrar uma forma de vidro com papel toalha, 
colocar a massa e levar ao microondas em potência 
alta por 8 minutos

4. Retirar e preparar o brigadeiro, também no 
microondas por 5 minutos, espalhe pelo bolo

Bolo de chocolate no
micro-ondas Ingredientes:

• 3 colher(es) 
(sopa) de margari-
na

• 1 unidade(s) 
de cebola picada(s)

• 3 colher(es) 
(sopa) de farinha 
de trigo

• 1 1/2 litro(s) de leite
• 500 gr de queijo fundido
• quanto baste de sal
• quanto baste de pimenta-do-reino branca
• 1 lata(s) de creme de leite
• quanto baste de croûtons

Modo de preparo:
1. Frite a cebola na margarina, polvilhe a fari-

nha sobre a cebola já frita.
2. Mexa, até ficar dourada.
3. Despeja o leite, aos poucos na cebola e bata 

no liquidificador.
4. Volte para a panela, adicione o queijo, tem-

pere com sal e pimenta.
5. Deixe ferver alguns minutos ou até que o 

queijo derreta.
6. Fora do fogo junte o creme de leite.
7. Sirva bem quente acompanhado de crôu-

tons.

Sopa Cremosa de Queijo
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Aqui você encontra o profissional que precisa
GUIA DE SERVIÇOS
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Aqui você encontra o profissional que precisa

Rua Marcelino Ramos, 222

Fone: 3447-0829 / 9244-1184 / 
8445-0090

facebook.com/escadaspereira 
e-mail: escadaspereira@gmail.com
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Cameras digitais – Pilhas & Baterias como usar
A maioria das câmeras funcionam com pilhas 

pequenas (AA) comuns.
Como elas têm um consumo alto de energia, o 

ideal é utilizar pilhas recarregáveis, que são práti-
cas e econômicas.

Como as pilhas AA podem ser encontradas 
em qualquer lugar, o usuário não fica na mão: se 
as pilhas recarregáveis acabarem, basta comprar 
algumas alcalinas na padaria da esquina.

Evite câmeras que adotam baterias especiais.
Outras câmeras operam com as populares 

baterias recarregáveis de hidreto de níquel-metal 
(NiMH).

Essas baterias não são caras e proporcionam 
mais fotos por carga do que qualquer outro tipo 
de bateria (exceto as de íon de lítio).

Cuide das pilhas com a mesma atenção que 
você dedica à sua câmera.

Como Substituir Pilhas por Baterias Recar-
regáveis

Na esmagadora 
maioria das apli-
cações, é possivel 
substituir pilhas 
não recarregáveis 
por baterias recar-
regáveis equiva-
lentes, com tensão 
(Volts) e capacidade 

(mAh) semelhantes.
As baterias recarregáveis são em média de 3 a 

5 vezes mais caras que as pilhas não recarregáveis.
Porém as baterias recarregáveis podem ser 

usadas de 500 a 1000 vezes.
Considerando os custos com o carregador de 

baterias e com a energia elétrica usada para recar-
regar a bateria, a economia é da ordem de 50 vezes 
quando se utilizam baterias recarregáveis no lugar 
de pilhas.

Como as pilhas costumam ficar fracas quando 
você está pronto para tirar uma foto importante, 

sempre mantenha à mão um jogo de reserva.

Aqui estão algumas orientações gerais
-Não exponha as pilhas a temperaturas supe-

riores a 43 oC.
Por exemplo, deixar as pilhas dentro do carro 

sob um sol quente de verão poderá resultar em da-
nos permanentes.

O melhor procedimento é armazená-las em 
um local fresco e seco.

-Não sobrecarregue as pilhas.
-Recarregue as pilhas antes ou depois de um 

longo período de armazenamento.
-As pilhas descarregam com o tempo e, se não 

forem recarregadas, podem vazar e causar corro-
são na câmera.

-Não misture pilhas velhas e novas, nem pi-
lhas de tipos diferentes.

-Não jogue fora as pilhas após o término de 
sua vida útil. Elas são resíduo químico.

-Siga as instruções do fabricante quanto ao 
descarte e à reciclagem das pilhas ou as orienta-
ções recomendadas para a sua região.
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O formato de redação escolhido pela grande 
parte dos vestibulares, inclusive pelo Enem, é a 
dissertação-argumentativa. Esse gênero textual 
possibilita que o estudante construa uma tese ini-
cial e a defenda diferentes pontos de vista ao lon-
go do texto. Separamos aqui algumas dicas para 
você construir um bom texto. Confira!

1º) Veja o tema de redação e faça uma leitura 
cuidadosa da prova - Essa é a principal dica e vai 
influenciar todo o seu desempenho. Leia e releia 
a proposta e os textos de apoio. Dê uma lida tam-
bém nas questões da prova. Pode ser que alguma 
informação ajude no tema da redação. Atenção: 
essa etapa é essencial para que você não fuja do 
tema.

2º) Elabore o projeto de texto e escolha uma 
tese - Esse é o momento em que você deve esco-
lher a sua abordagem e os argumentos que usará 
para defender sua tese. Separe as ideias principais 
sobre o assunto em um rascunho. Na tese, escolha 
um tema que você domine para argumentar e ex-
por o seu ponto de vista.

3º) Faça a primeira versão do texto - Nessa 
etapa do rascunho, preocupe-se com o conteúdo e 
não com a gramática. Foque sua atenção para or-
ganizar os argumentos da melhor forma. As ideias 
devem fazer sentido e devem estar ligadas entre 
si. Um texto bem amarrado valoriza a sua argu-
mentação e fará com que o corretor não se sinta 
confuso ao lê-lo.

Aprenda a fazer a redação do Enem passo a passo

Lembre-se da estrutura básica da dissertação
-argumentativa: Introdução, desenvolvimento e 
conclusão.

4º) Revise o texto: Agora é hora de corrigir 
a gramática e encontrar outros errinhos na sua 
redação. Caso tenha dúvida na grafia de alguma 
palavra, tente substituir por outra expressão. Pres-
te atenção se não existe alguma frase sem sentido 
perdida pelo texto e avalie se há coerência entre 
as ideias.

5º) Passe o texto a limpo: Finalmente, essa é 
a última etapa da redação. Por isso a importância 
de preparar seu texto em um rascunho. Respeite o 
limite de linhas e não coloque informações fora da 
área de correção.

Pronto! Agora é só entregar a prova e esperar 
pelo resultado.
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Qual o Melhor Tipo de Ração para Cachorros?
No Brasil, é possível encontrar os mais di-

versos e variados tipos de ração para cães. Elas 
podem ser classificadas da seguinte maneira:

Rações Normais ou populares: elas são fa-
cilmente encontradas no comércio e são feitas a 
base de milho, soja, farelo de algodão e outras 
substâncias. Mas, está faltando um importante 
nutriente nessa história. Você consegue identifi-
car qual é? A proteína animal, muito importante 
para os cães que são bichos essencialmente car-
nívoros;

Rações Standard: esse tipo de ração cabe do 
bolso de muitos brasileiros e são melhores do 
que as citadas acima. Nelas, é possível encontrar 
o ingrediente que faltava antes já que é compos-
ta de farinha de carne e ossos, gordura animal 
e outros. Mas ela ainda não é a melhor. Na sua 
fórmula há alguns ingredientes como a soja e 
glúten que não são bem digeridos pelo organis-
mo de um cão;

Rações Premium e super premium: elas es-
tão entre as mais caras, mas se comparadas as 

suas primas listadas acima, o bolso pode esva-
ziar até menos. Esse tipo de ração é de primeira 
qualidade, com base em carne de frango, peru e 
possui pedaços de carne nos grãos da ração. Por 
isso, a digestão se dá de melhor maneira e o cão 
sente menos fome e consome uma quantidade 
menor de ração. A economia é feita justamente 
nesse ponto;
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SAMU  ---------------------------------------- 192
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 510 3311
Lista Telefônica  ------------------------------ 102
PROCON  ------------------------------ 3289 1774

Telefones Úteis

O primeiro passo é 
desligar o produto. Inde-
pendentemente da cate-
goria, o primeiro passo 
para a limpeza de qual-
quer eletrodoméstico é 
tirar o plugue da tomada. 
Se forem retirados com-
ponentes do produto, na 
hora da limpeza, certifi-
que-se de que todos fo-
ram colocados no lugar antes de ligá-lo novamente.

Geladeiras e lavadoras - Para preservar o brilho 
e evitar manchas, limpe os produtos apenas com um 
pano úmido e sabão neutro. Utilize também o pano 
úmido para enxaguar o produto e, em seguida, seque 
bem com um pano limpo e seco ou papel. A limpeza 
do painel de controle deve ser feita somente com um 
pano macio e seco.

Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, 
removedores), abrasivos (sapólios, pastas), esponja de 
aço ou escovas para limpar o refrigerador. 

Em produtos inox, é recomendado sempre utili-
zar um pano macio ou papel toalha, pois esponjas po-
dem riscar a camada de verniz. Essa camada dá brilho 
e protege o produto. Para limpar a porta da geladeira e 
a frente da lavadora, é recomendado somente o uso de 
água morna e, em caso de sujeiras mais pesadas, um 
detergente neutro.

Microondas e fogões - para limpar o interior 
do produto, utilize apenas um pano umedecido com 
água e sabão neutro. 

Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma 
pequena quantidade de água no micro-ondas ou no 
fogão por três ou quatro minutos, na potência máxi-
ma: o vapor da água ajudará a amolecer a sujeira! Para 
a limpeza do painel de controle do microondas, basta 
um pano seco ou papel toalha.

O prato giratório pode ser lavado em água cor-
rente, depois de frio. Se lavado quente, pode trincar 
ou quebrar.

Para realizar a limpeza de fogões inox, um pano 
ou esponja macia com sabão ou detergente (suave 
ou neutro) é o mais recomendado. Caso haja derra-
mamento de líquidos na mesa de inox, o melhor é 
usar apenas um detergente neutro, água e um pano 
macio.

Produtos específicos para limpar aço inox podem 
ser aplicados apenas na mesa de inox de fogões (que 
não possui o verniz protetor), depois de fria, para a 
remoção de manchas derivadas do derramamento de 
líquidos e alimentos que, por algum motivo, não fo-
ram removidas imediatamente com a limpeza.

Como conservar e
guardar pincéis e espátulas!
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Primeira pintura

Se seu forro irá ser pintado pela primeira vez, 
siga os seguintes passos:

1- As junções do forro devem estar secas, isto 
é, a coloração deve estar semelhante a do forro, 
branca

2- Ou espere uma semana após a colocação 
do forro para pintar.

3- Aplique a massa corrida PVA em cama-
das finas e sucessivas até a perfeita regularização 
da superfície, o lixamento (lixa n° 120) da massa 
deve ser feito quando esta estiver bem seca , ou 
seja, 12 h após aplicação.

4- Para não gastar muito fundo preparador, 
pois este é muito caro, aplique após o lixamento 
uma demão de tinta (espere 4 h para aplicar o 
fundo preparador).

5- Aplique duas demãos do fundo prepara-
dor de paredes ou fundo branco fosco, ambos 
da SUVINIL, diluídos com solventes a base de 
água raz e na proporção indicada pelo fabrican-
te.

6- Espere 12 h (doze horas) para à pintura.

Reparos
Reparar o material é bastante simples:
A aplicação de uma nova camada sobre partes 

danificadas é perfeita, não deixando marcas devi-
do à plasticidade do material.

Forro de gesso pintura e reparos. Como fazer?

Forro amarelou ?
Se seu forro amarelou, siga as seguintes reco-

mendações:
1- Aplique duas demãos do fundo preparador 

de paredes ou fundo branco fosco, diluídos com 
solventes a base de água raz e na proporção indi-
cada pelo fabricante.

2- Espere 12 h (doze horas) para refazer a pin-
tura.

3- Caso não siga estas recomendações seu for-
ro amarelará novamente!
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(51) 9145-9394 E-mail: joao@braspesca.com.br 

ELETRICISTA PREDIAL
• Instalações Elétricas – Chuveiros - Execução de Projetos

• Revisão do Sistema Elétrico - Troca para 220V

• Colocação de Fiação para Ar Condicionado, Split, Forno

 Elétrico, Microondas, Torneira Elétrica e etc. 
• Instalação de Lâmpadas Led e Luminárias

• Troca de Tomadas e Plugues para o sistema novo

• Instalação de Disjuntores DR e DPS

João Alberto Formação Técnica Parobé e Senai

Uma das tendências mais contemporâneas de de-
coração é um minimalismo. Uma decoração minima-
lista é uma decoração simples e sofisticada. Sim! O sim-
ples pode ser sofisticado se feito com requinte. 

Decorar sua casa pode ser algo bem divertido e 
difícil, requer trabalho duro, criatividade e uma grani-
nha extra, mas é possível fazer uma decoração bem 
simples, chique e não tão cara na sua casa. Antes de 
tudo é preciso focar em algo na decoração seja uma 
decoração mais simples mas mesmo assim requintada, 
ou uma decoração mais clássica mas com um toque de 
modernidade.

Ao decorar um ambiente você passa para o mesmo 
um pouco da sua personalidade, seja alguma preferên-
cia como cores ou estampas que tenham a ver com você 
ou hábitos como criar uma pequena sala de leitura, 
com uma estante e livros, não precisam ser tantos mas 
já deixa claro um de seus hábitos. Decorando a sala de 
estar você pode optar por algo bem diferente mas que 
deixe o ambiente bem receptivo como um sofá estam-
pado, eles são ótimos e lindíssimos perfeitos para quem 
procura inovar no ambiente. Paredes coloridas também 
são ótimas para sala de estar, mas nesse caso se houver 
bastante espaço, caso não prefira cores mais claras no 
ambiente.

Utilizar adesivos ou papéis de parede na decoração 
podem trazer ao ambiente um estilo mais vintage ou 
bucólico vai depender do tipo de papel ou adesivos. 
Quadros decorativos também são muito bem-vindos 
nas paredes pela casa não só na sala de estar, depen-
dendo do quadro pode deixar o ambiente mais atraente 
e interativo.

Ideias simples para decorar o ambiente

• Instalações Elétricas
residenciais, comerciais
e industriais;

• Máquinas de lavar e
secar roupas;

• Refrigeradores;
• Microondas e forno elétrico;
• Instalação e Manutenção;
• Higienização de ar

condicionado Split e janela.

Rua Herceu Farins Barbosa, 61 - Aberta dos Morros

CNPJ: 20.821.774/0001-90

8142.6232       | 8471.7074 com Alex

O seu conforto merece
um bom serviço

 9940.9565      | 8529.5733 com João

Trabalhamos
com os melhores
tecidos, couros 

e corinos.

Não compre
estofados novos

sem antes
solicitar um

R. Comendador Duval, 30 - Jardim Floresta | POA / RS

(51) 3374-0104 | 8138-0134

estofariabarbosa@hotmail.com
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Entretenimento

Principais DEVERES do empregado domés-
tico

Ser assíduo ao trabalho e desempenhar suas 
tarefas conforme instruções do empregador

Ao receber o salário, assinar recibo, dando 
quitação do valor percebido

Quando for desligado do emprego, por demis-
são ou pedido de dispensa, o empregado deverá 
apresentar sua Carteira de Trabalho a fim de que o 
empregador proceda às devidas anotações

Quando pedir dispensa, o empregado deverá 
comunicar ao empregador sua intenção, com a an-
tecedência mínima de 30 dias.

Principais DIREITOS do empregado do-
méstico

Carteira de Trabalho e Previdência Social, de-
vidamente anotada

Salário-mínimo fixado em lei
Irredutibilidade salarial
13º (décimo terceiro salário)
Repouso semanal remunerado, preferencial-

mente aos domingos
Férias de 30 (trinta) dias remuneradas
Férias proporcionais, no término do contrato 

de trabalho
Licença à gestante, sem prejuízo do emprego

Quais as obrigações do patrão?

Anotar a Carteira de Trabalho do empregado, 
devolvendo-a, devidamente assinada, no prazo de 
48 horas;

 É proibido ao (à) empregador fazer constar 
da CTPS do empregado qualquer anotação desa-
bonadora de sua conduta. Exigir do empregado 
apresentação do comprovante de inscrição no 
INSS. Caso o empregado não possua, o emprega-
dor deverá inscrevê-lo;

Direitos e Deveres do empregado
e do patrão doméstico

DIREITO PRÓ
TRABALHADOR
Advocacia do Trabalho e Previdência

RECEBA INTEGRALMENTE SEUS DIREITOS

Rua dos Andradas, 1519 | sala 74
Centro • Porto Alegre

Ligue (51) 3178 5819 | 8241 1463

12 anos de Experiência na área Trabalhista!

Preencher devidamente os recibos de paga-
mento dos salários, inclusive adiantamentos, se-
jam mensais ou semanais, solicitando assinatura 
do empregado no ato do pagamento, o qual deverá 
ser feito, o mais tardar, até o 5º dia útil do mês sub-
sequente ao vencido;

O recibo deverá ser feito em duas vias, ficando 
a primeira via com o empregador e a segunda com 
o empregado;

O pagamento do salário deve ser feito, em dia 
útil e no local do trabalho, em dinheiro ou me-
diante depósito em conta bancária;

Preencher devidamente os recibos referentes 
ao pagamento de férias e 13º salário;

Fornecer ao (à) empregado via do recolhi-
mento mensal do INSS.
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Nada melhor do que o cheirinho de roupa la-
vada e limpinha, não é mesmo? E para conseguir 
isso precisamos comprar diversos produtos de 
limpeza, como sabão, cloro e, claro, o amaciante. 
Mas, você sabia que é possível conseguir o toque 
especial dos amaciantes em casa? Basta colocar a 
mão na massa e fazer seu próprio produto, que 
mesmo de forma caseira deixa as roupas macias, 
cheirosas e o melhor, elimina a chance de alergias 
que alguns industrializados provocam.

Além de todos os benefícios já mencionados, 
o amaciante caseiro sai mais barato do que aqueles 
vendidos em supermercados. Sendo assim, confi-
ra a receita e perfume sua roupa de forma fácil e 
ainda saia economizando.

Receita de amaciante caseiro

Ingredientes
10 g de bicarbonato de sódio;
800 ml de vinagre maçã;
20 gotas de óleo essencial;
200 ml de água morna.

Modo de preparo
Separe um recipiente grande de plástico e nele 

misture o bicarbonato de sódio, a água morna e o 
vinagre de maçã. Mexa bem os ingredientes para 
que eles fiquem bem homogêneos. É importante 
levar em consideração o tamanho do recipiente, 
pois o resultado da mistura é volumoso e pode 

Amaciante de roupas caseiro é fácil e rápido de preparar

transbordar, caso o espaço seja pequeno.
Quando você perceber a formação de bolhas 

na mistura, isso vai indicar que os elementos estão 
passando por uma reação química. Nesse momen-
to, coloque a substância em uma garrafa de ama-
ciante vazia e adicione o óleo essencial. Balance e 
guarde a garrafa em um local fresco. Quando for 
usar do produto, agite antes de abrir.

Quatro colheres de sopa desse amaciante são 
suficientes para lavar as roupas e deixá-las com 
um cheirinho suave. Essa característica, inclusi-
ve, é ótima para aqueles que possuem problemas 
respiratórios ou alergias, pois não afeta à saúde de 
ninguém. A receita também é liberada para ser 
usada na lavagem de roupas de bebês, que por ve-
zes sofrem com os produtos industrializados.
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A limpeza de casa é sempre um momento que 
requer dedicação e aplicação dos melhores e mais 
eficazes métodos de higiene para o lar. Seja na lim-
peza da cozinha, do quarto, do banheiro, do quintal, 
da varanda ou da sala, conhecer o melhor “jeitinho” 
de limpar cada espaço, cada móvel, objeto e utensílio 
doméstico é sempre fundamental.

Limpeza de móveis
A higienização dos móveis e objetos que ocupam 

cada cômodo da casa é uma das tarefas de limpeza do 
lar mais importantes, e, muitas vezes, é também das 
mais difíceis de fazer corretamente.

É nessa etapa que o cuidado com o material de 
cada móvel ou utensílio precisa ser redobrado. E 
óbvio, paralelamente, a limpeza necessita atingir o 
esperado, para que o objeto fique, de fato, limpo e 
brilhando.

Todavia, é nesse cenário que surge algo um tanto 
trabalhoso de limpar: os móveis, objetos e utensílios 
fabricados em vidro. Tais produtos, algumas vezes 
quando não limpos de forma correta, acabam ficando 
um tanto manchados. Portanto, já está mais do que 
na hora de aprender como se livrar desse problema.

Limpando utensílios de vidro sem deixar man-
chas

Mesas, prateleiras, centros, racks entre outros 
móveis da casa podem ser totalmente ou ter partes de 
vidro. Assim, para saber como limpá-los sem man-
char, nada melhor do que aprender um método usan-

Aprenda a limpar móveis de vidro sem causar manchas

do esponja, detergente, pano e álcool.
Caso o utensílio esteja muito sujo, comece apli-

cando algumas gotas de detergente, preferencialmen-
te neutro, e depois esfregando a parte macia de uma 
esponja de lavar pratos. Feito isso, passe um pano 
úmido e retire o excesso de espuma.

Depois, aplique um pouco de álcool na superfície 
de vidro e depois esfregue um pano seco finalizando 
o processo.
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Informações pelo e-mail: qrcode@procureacherevista.com.br

Fones: (51) 3026-8445 / (51) 9613-6986

Tenha o seu próprio QR CODE na revista ProcureAche e leve a sua 
marca e promoções únicas do seu negócio para além do impresso!

Nos celulares, smartphones e tablets também!

Com mais essa novidade, 
a ProcureAche pretende 

trabalhar ainda mais e melhor 
a sua marca e o seu negócio, 
oferecendo novos caminhos 
e estendendo a experiência 

do meio impresso para o virtual!

QR CODE 



Entretenimento

29Tiragem: 41.000 exemplares Anuncie: (51)3026-8445 / 9613.6986

Piadas
O Gago:
O Joãozinho fala para a mãe:
- Mamãe o Juquinha disse 

que ele tem um ta-ta-ta-taravô.
E a mãe falou:
- Nossa como ele é mentiroso!
E o joãozinho:
- Não, mãe! Ele é gago.

Trabalhadora
Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua secre-

tária trabalhando que nem uma condenada e per-
gunta:

- Nossa, dona Priscila! Desde quando a senhora 
trabalha assim deste jeito?

- Desde que eu vi o sr. descendo do seu carro.

No metrô
UNum carro de metrô, um anão começou a 

escorregar pelo banco e um outro passageiro, soli-
dário, o recolocou na posição.

Pouco depois, o anão escorregou novamente e 
o mesmo passageiro o recolocou no assento. Quan-

do a situação se repetiu pela quinta vez, o homem, já 
irritado, esbravejou:

- Será que você não consegue ficar sentado sem 
escorregar?

Ao que o anãozinho respondeu:
- Meu amigo, já passamos por cinco estações, es-

tou tentando desembarcar, mas o senhor não deixa!

Trabalhadora
Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua secretária 

trabalhando que nem uma condenada e pergunta:
- Nossa, dona Priscila! Desde quando a senhora 

trabalha assim deste jeito?
- Desde que eu vi o sr. descendo do seu carro.

Perdoando
Perdoe o próximo, assim você garante sua ele-

vação espiritual;
Agora, para garantir a elevação espiritual dele (o 

próximo) dê um pau nele antes... 
Assim ele também terá a oportunidade de te 

perdoar.
Nada como ser generoso...

Caça Palavras
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Áries (21 de março - 20 de abril) 
Com metade de seus planetas em movimento 
retrógrado e a carreira do ariano entrando em 
suspensão temporária, não restará nada ao 
enérgico signo senão divertir-se e aprender na 

prática que o verdadeiro significado da vida é ser feliz. Até 
o dia 23 de Agosto, o mês será recheado de muitas festas, 
novos e antigos amores e socialização que não acaba mais.

Touro (21 de abril - 20 de maio) 
O mês de Agosto ainda será ideal para que o 
signo de Touro entre em contato consigo mes-
mo e seus próprios sentimentos, conhecendo 
a si com mais afinco e explorando seu próprio 

universo emocional. Por isso, mesmo que a dedicação de 
seu tempo com familiares seja importante e prazerosa, te-
nha mais atenção para sua felicidade individual, uma vez 
que a família tenderá a sugar e explorar relativamente suas 
energias, pedindo favores e por vezes incitando discus-
sões aleatórias e desnecessárias. Argumentos sem funda-
mento e tentativas de comunicação devem ser guardados 
para depois do dia 19. 

Gêmeos (21 de maio - 20 de junho) 
Os últimos meses se desenrolaram em um rit-
mo acelerado e quase frenético em algumas 
ocasiões, o que trouxe um grande desgaste 
físico e esgotamento. Com essa sensação de 

estar exatamente como um atleta olímpico que acabou de 
encerrar uma competição e deu tudo de si, o momento é 
de relaxamento e repor as energias. A situação pede um 
momento de descanso e pode ser uma grande oportuni-
dade para tirar aquelas tão prometidas férias; para elas, o 
mais recomendado é que sejam aproveitadas da maneira 
mais “doméstica” possível. Longas viagens são cansativas 
e não é esse o objetivo no momento. Aposte em locais 
mais próximos de casa ou viagens nacionais.   

Câncer (21 de junho - 22 de julho) 
O sucesso financeiro e o reconhecimento de 
quem o rodeia estimulam a autoestima de 
modo geral, isso facilita o equilíbrio emocio-
nal e a harmonização das relações pessoais e 

com familiares. O canceriano tem muito mais de sua aten-
ção voltada ao trabalho nesse momento, mas não se deve 
esquecer de cuidar da casa; uma casa em ordem e em paz é 
a base e a estabilidade mais importante para o caranguejo. 

Leão (22 de julho - 22 de agosto) 
A autoconfiança para tomar decisões impor-
tantes em sua carreira deve estar como deve 
ser para o Leão; essa confiança aliada à uma 
grande criatividade farão com saiba tirar pro-

veito e riquezas de muitas boas oportunidades de negó-
cios. Todo esse sucesso e sensação de poder farão com que 
se sinta muito feliz e otimista com seu trabalho, como um 
verdadeiro rei de sua selva. 

Virgem (23 de agosto - 22 de setembro) 
O mundo do virginiano em geral sofre algumas 
mudanças, inclusive sua ligação com o dinhei-
ro, movimentadas por dois eclipses que, apesar 
do tumulto, significam boa sorte. Os dois eclip-

ses acontecem um ao começo do mês, entre os dias 6 e 9 
e outro mais ao final, entre os dias 20 e 23, de forma que 
esses dias devem possuir uma agenda mais reduzida e de 
ritmo tranquilo. O eclipse do dia 8, por exemplo, não deve 
afetar necessariamente o rumo de sua carreira, mas está 
ligado a algumas mudanças no trabalho referentes a um 
novo cargo, uma promoção no trabalho atual ou mesmo a 

oferta em empresas concorrentes.  
Libra (23 de setembro - 22 de outubro) 
Aqueles que estiverem envolvidos em ativi-
dades atléticas terão um pregresso espantoso 
se souberem dosar corretamente sua rotina. 
Tudo faz parte do universo em tentativa de 

combinar um aspecto saudável ao libriano para preser-
var a máxima imagem da beleza. Além disso, essa saúde 
oferece a oportunidade de aproveitar todos os prazeres e 
oportunidades presentes nesse mês. A boa vida e o mar 
de delícias como jantares, festas, eventos, shows e tudo o 
que esse padrão pode proporcionar são as únicas ameaças 
presentes para a saúde da Libra. 

Escorpião (23 de outubro - 21 de novem-
bro) 
Com a presença de uma Quadratura em T 
celeste e a combinação da mesma com a mu-
dança dos planejas para o leste, suas amiza-

des poderão se tornar agitadas; o Escorpião se verá mais 
independente e os amigos podem não ter mais a mesma 
importância como ponto de equilíbrio para si. Atividades 
em grupo e organizações sociais serão sim importantes, 
mas a independência recém descoberta poderá fazê-lo 
sobressair em seus relacionamentos coletivos.

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezem-
bro) 
Se encontra-se impossibilitado de realizar algo 
mais concreto com a finalidade de melhorar 
suas finanças ou realizar compras diversas que 

tanto almeja, utilize novamente a técnica de visualizara 
condição ideal mentalmente. Para isso, basta visualizar sua 
vida financeira como deseja ou o bem que aspira, focando 
nestes aspectos como se já fossem seus. Independente-
mente de circunstâncias exteriores, esse método atrairá 
suas metas para mais perto de si.

Capricórnio (22 de dezembro - 20 de janei-
ro)
Vários planetas estarão estimulando nova-
mente pontos do eclipse neste mês de Agos-
to. Tais acontecimentos mostrarão ao capri-

corniano algumas reviravoltas curtas e não muito intensas, 
mas em vários departamentos da vida. Esforce-se para cor-
rigir todas as falhas mostradas por eles, pois estes servirão 
ao nativo como uma prova, um teste para confirmar seu 
sucesso ou o grau de sucesso que conquistou. Se não sou-
ber lidar com tais falhas, o estímulo proporcionado pelos 
eclipses trará uma nova oportunidade à sua vida.

Aquário (21 de Janeiro - 19 de fevereiro) 
Com um efeito poderosíssimo sobre a vida 
amorosa do aquariano, o eclipse solar virá 
para mexer com seu coração – para o bem 
ou para o mal -, seja afetando o casamento 

ou relacionamento amoroso atual. Através deste aconte-
cimento, uma crise poderá revelar falhas escondidas na 
relação, o que poderá colocar fim ao casal ou fazer com 
que este se aprofunde ainda mais em sentimentos since-
ros. Lembrando ainda que com Marte ainda na sua Casa do 
Amor até o dia 29, haverá lutas pelo poder ocorrendo num 
relacionamento. 

Peixes (20 de fevereiro - 20 de março) 
Em Agosto, poderá também iniciar algumas 
dietas que aparentem certa vantagem para 
seus objetivos e programas de condiciona-
mento físico e mental, como sessões de mas-

sagens, reflexoterapia, yoga e outros. Aproveite também 
para conversar e tirar dúvidas com profissionais da saúde 
em geral. Qualquer atividade ou conhecimento que possa 
contribuir para sua expansão energética será muito bem-
vinda, principalmente se vierem após o dia 23.

Horóscopo
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