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Telefones Úteis

SAMU - 192
Defesa Civil - 199

Polícia Rodoviária Federal - 191
Polícia Militar - 190
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Lista Telefônica - 102
PROCON - 3289 1774
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Cortinas de Tecido - Papel de Parede 
Tapetes sob Medida

Av. Plinio Brasil Milano 705
Higienópolis
Porto Alegre

Fone: 51 3333.0422
stilluspersianas@terra.com.br

Av. Eduardo Prado 501 (cassol)
Cavalhada
Porto Alegre
Fone: 51 3737.3033
stillus@stilluspersianas.com

www.stilluspersianas.com

 Reconhecida e utilizada nos países 
estrangeiros, principalmente europeus e 
norte-americanos, a profissão de coach está 
em plena ascensão no Brasil.
 Os resultados no exterior são muito 
satisfatórios, pois as empresas procuram por 
profissionais que ajudem seus subordinados 
a desenvolverem suas habilidades pessoais 
e profissionais para tornarem-se líderes, e 
não apenas funcionários comuns. O método 
é eficaz, já que todas as empresas que 
contratam coaches profissionais têm 
resultados positivos e sempre obtêm mais 
lucros, já que seus funcionários se tornam 
mais motivados e eficientes. Os maiores 
empresários e políticos procuram por esses 
profissionais.
 No Brasil, a profissão de coaching 
está se expandindo e cada vez mais as 
empresas estão preocupadas com a 
produtividade de suas equipes. Com a 
competitividade entre as corporações, é mais 
rápido e eficaz treinar os funcionários atuais 
para a excelência do que contratar novas 
pessoas.
 Mais do que uma pessoa preparada 
para treinar, ele precisa conhecer o ser humano 
e lidar com eles, pois será sua responsabilidade 
extrair o melhor de cada pessoa e aperfeiçoar 
suas habilidades.

Conheça a profissão de 
Coaching
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Saúde e Bem Estar

14 de novembro - Dia Mundial do Diabetes

 No dia 14 de novembro, comemora-
se o Dia Mundial do Diabetes. No mundo inteiro 
empresas, prédios, casas e monumentos são 
iluminados em azul para celebrar essa data. 
 O diabetes é considerado a nova 
epidemia mundial. A doença já atinge 246 
milhões de pessoas no planeta, e a previsão é 
que esse número duplique até 2025. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a cada cinco segundos uma pessoa no mundo 
descobre que tem Diabetes.
 
Mas o que é o diabetes? 
Todos os alimentos que ingerimos são 
transformados em açúcar (glicose), e 
absorvidos pelo organismo. A glicose é a fonte 
de energia do nosso corpo. Para entrar nas 
células, a glicose depende da insulina, um 
hormônio produzido pelo pâncreas. Quando 
ocorre deficiência da produção ou da ação da 
insulina, surge o diabetes.
 Os tipos mais conhecidos de diabetes 
são o 1 e o 2.  Em ambos os tipos, ocorre a 
hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no 
sangue.
 Os sintomas mais comuns do 
diabetes são sede excessiva, aumento do 
apetite, perda de peso, cansaço, vista 
embaçada e aumento da frequência urinária, 
inclusive no período da noite.
 Quem tem diabetes precisa fazer um 
teste diário - com aparelho Glucosímetro - para 
medir o nível de açúcar no sangue, que deve 
estar entre 70 e 100 mg/dl.

Prevenção e tratamento
 O tratamento do diabetes é realizado 
com insulina tipo 1 e medicamentos orais e/ou 
insulina tipo 2. Além do uso dos medicamentos 
conforme orientação médica, a dieta e a prática 

de atividade física são fundamentais para o 
controle do diabetes.
 É importante manter uma dieta 
saudável, rica em fibras, vitaminas e minerais e 
evitar alimentos ricos em gorduras saturadas 
(carnes gordas), gorduras hidrogenadas 
(margarinas, sorvetes) e açúcares (doces, 
refrigerantes e sucos  industrializados). Outra 
dica é alimentar-se de 3 em 3 horas, 
principalmente se fizer uso de insulina. 
 Na Kali Farmácias o cliente encontra 
profissional farmacêutica qualificada com “ O 
Selo para o Farmacêutico Qualificado em 
Diabetes” oferece identificação reconhecida 
pelo CRF-RS para os farmacêuticos que 
participam do “Seminário de Atualização em 
Diabetes para Farmacêuticos” e realizam 
avaliação que valida a assimilação do 
conhecimento.
 O conhecimento adquirido em 
diabetes no “Seminário de Atualização em 
Diabetes para Farmacêuticos” reúne 
informações sobre epidemiologia da doença, 
dados atualizados sobre a patologia diabetes, 
p r e v e n ç ã o ,  t r a t a m e n t o ,  s e r v i ç o s 
farmacêuticos e habilidades de comunicação 
para atender pessoas com a doença e interagir 
com a equipe multiprofissional da saúde.
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Saúde e Bem Estar

Cochilo curto contribui diretamente com a memória, diz estudo

 Um estudo alemão publicado na 
revista Neurobiology of Learning and 
Memory, concluiu que um cochilo profundo 
entre 45 e 60 minutos pode aumentar a 
memória em até cinco vezes.
 O  c o c h i l o  c u r t o ,  t a m b é m 
conhecido como sesta, ajuda a reter 
informações adquiridas recentemente. O 
estudo real izado por c ient is tas da 
Universidade de Saarland diz que durante o 
sono, rajadas de atividades do cérebro, 
c o n h e c i d a  c o m o  f u s o s  d o  s o n o , 
desempenham um papel importante na 
consolidação de informações recém-
adquiridas.
“ A pequena sesta no escritório ou 
na escola é suficiente para melhorar 
s i g n i fi c a t i v a m e n t e  o  s u c e s s o  d a 
aprendizagem. Onde quer que as pessoas 
estão em um ambiente de aprendizagem, 
devemos pensar seriamente sobre os 
efeitos positivos do sono", diz o professor 
Axel Mecklinger.

Dormir pouco atrapalha a memória
 Já a pesquisa da Michigan State 
University e publicada no jornal Psychological 
Science, diz que dormir pouco ou não dormir 
prejudica a memória.
 “As pessoas estão dormindo cada 
vez menos e essa privação do sono está 
distorcendo a memória”, diz a professora da 
Universidade de Michigan, Kimberly Fenn.
O estudo diz que os participantes que 
ficaram acordados durante 24 horas ou 
dormiram por cinco horas ou menos, 
mostraram estar mais propensos a 
demonstrar confusão de memória. “O 
problema não é exclusivo de uma noite sem 
dormir, mas das pessoas que se acostumam 
em dormir poucas horas por dia. Estas terão 
maior chance de desenvolverem distorção 
de memória”, explicou a professora Fenn.
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Especial Novembro Azul

 Novembro Azul é uma campanha 
de conscientização realizada por diversas 
entidades no mês de novembro dirigida à 
sociedade e, em especial, aos homens, 
para conscientização a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na prevenção e no 
diagnóstico precoce do câncer de próstata.
 Apesar  do apo io  de vár ias 
en t idades  não  governamenta is ,  o 
movimento, em especial no seu aspecto 
relacionado ao câncer de próstata, é 
repudiado pelo Ministério da Saúde 
brasileiro e pelo Instituto Nacional do 
Câncer (INCa) , devido à ausência de 
indicações científicas para a realização do 
rastreio.
 O movimento surgiu na Austrália, 
em 2003, aproveitando as comemorações 
do Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata, realizado a 17 de novembro.
 o Brasil, o Novembro Azul foi 
criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, 
com o objetivo de quebrar o preconceito 
masculino de ir ao médico e, quando 
necessário, fazer o exame de toque, e 
obteve ampla divulgação. Em 2014, o 

Instituto realizou 2.200 ações em todo o 
Brasil, com a iluminação de pontos turísticos 
(como Cristo Redentor, Congresso Nacional, 
Teatro Amazonas, Monumento às Bandeiras), 
adesão de celebridades (Zico, Emerson 
Fittipaldi, Rubens Barrichello), ativações em 
estádios de futebol, corridas de rua e 
autódromos, além de palestras informativas, 
intervenções em eventos populares e 
pedágios nas estradas.

Exames
 Homens a partir dos 40 anos de 
idade já precisam ficar mais atentos mesmo 
antes de aparecerem alguns sintomas mais 
l igados à doença como aumento da 
frequência da urina, dificuldade para urinar, ou 
mesmo, observar se há presença de sangue 
nela. Como parte da prevenção, além da 
consulta e do exame clínico de toque retal, os 
homens precisam fazer ultrassom da próstata 
e exames de sangue.
 Além dos sintomas, homens que 
possuem histórico familiar de câncer de 
próstata também devem redobrar os 
cuidados.
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RESIDENCIAL GERIÁTRICO

Treinamento funcional para idosos
 É muito comum, com o processo 
de envelhecimento ocorrem modifica-
ções fisiológicas na função neuro-
musculo-esquelética, associadas a 
doenças crônico-degenerativas altamen-
te prevalentes nos idosos, essas modifi-
cações poderão levar a déficit de 
equilíbrio e alterações de marcha que 
predispõem a ocorrência de quedas, 
ocasionando graves conseqüências 
sobre o desempenho funcional e na 
realização de atividades de vida diária
 No entanto, como acontece com 
qualquer forma de exercício para os 
idosos, eles devem receber a liberação 
do médico antes de iniciar qualquer 
atividade física.
 Muitos idosos vivem sozinhos e 
têm de gerir as tarefas domésticas, como 
carregar sacolas de supermercado e levar 
o lixo para fora regularmente. Sem um 
treinamento de força adequado, essas 
tarefas aparentemente fáceis podem gerar 
danos significativos nos mais velhos.
 A implementação de um progra-
ma de exercícios, mesmo em idades 
extremas, é capaz de minimizar ou evi-
tar o declínio funcional acentuado,  

amenizando os efeitos das doenças, ou 
mesmo prevenindo.

João Paulo Becker | CREF: 7864-G/RS
Av. Assis Brasil 107 sala 02 | 3024-3097 / 

9933-8767
 www.studiomovimentodocorpo.com.br

Imã de geladeira e 
blocos calendário 2016
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Alimentação

Será que água com gás faz mal?
 I nd i spensáve l  pa ra  o  bom 
funcionamento do organismo, a água é 
fonte de vida e deve ser consumida 
diariamente. O que poucos comentam, no 
entanto, são os possíveis benefícios do 
hábito de beber água com gás. Ou será que 
ela faz mal?
 Resu l tado  do  p rocesso  de 
gaseificação, em que é acrescido dióxido de 
carbono, a água gaseificada é a opção de 
muitas pessoas para matar a sede. Ela 
também é um dos ingredientes básicos para 
o preparo de refrigerantes caseiros, 
drinques e outras opções refrescantes.

Benefícios
 Cientistas do mundo inteiro vêm 
comprovando os benefícios da água com 
gás. Pesquisadores da Universidade de 
Hyogo, no Japão, identificaram o poder de 
saciedade assegurado pela bebida. De 
acordo com os dados obtidos, o consumo 
em jejum garante a liberação de gases. 
Com a dilatação do estômago, isso diminui 
a vontade de comer além do necessário.
 Já na Grã-Bretanha, cientistas 
verificaram os poderes do líquido no 
tratamento da gastroenterite aguda infantil. 
Foi constatado que a bebida contém 
menores índices de sódio e potássio, 
quando comparada aos sais de reidratação 

vendidos em farmácias. Assim, a água 
gaseificada se torna uma boa opção para 
crianças em quadro de desidratação.

Beba água sempre
Consumir água é uma regra. Para não 
exagerar - e até variar um pouco o cardápio -
, você pode intercalar copos de água 
gaseificada e da versão natural ao longo do 
dia. Se quiser, aposte na aromatização. Uma 
boa dica é aromatizar a água com, por 
exemplo, hortelã, limão, raspas de laranja ou 
gengibre.
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Alimentação

Aprenda a fazer o Brigadeirão de Liquidificador 

Ingredientes 
2 latas de creme de leite
1 lata de leite condensado
4 ovos inteiros
4 colheres de chocolate em po
1 xícara (chá) açúcar
2 copos de água
chocolate granulado para enfeitar

Modo de preparo 

Bata no liquidificador os cremes de leite, 
o  le i te  condensado,  os  ovos e  o 
choco la te  em pó  po r  5  m inu tos . 
Reserve.
Fazer uma calda com o açúcar e a água, 
colocar em uma forma para pudim. 
Depois coloque a mistura que foi batida 
no liquidificador e asse em banho maria 
coberto com papel alumínio por 45 
minutos em forno pré-aquecido em 
temperatura média. Desenformar frio e 
decorar com o chocolate granulado. Na 
hora de servir, pode esquentar cada 
pedaço no microondas por 1 minuto e 
sirva com sorvete de creme.
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Alimentação

Pão branco faz bem para a saúde e pode prevenir doenças

 Engana-se quem vê o pão branco 
como um vilão para a alimentação. A 
versão integral, justamente com outros 
alimentos do mesmo subtipo, tem sido 
constantemente preferida por muitas 
pessoas que seguem dietas por ser 
associada a um aumento dos níveis das 
bactérias “boas”, devido ao alto teor de fibra. 
 No entanto, uma pesquisa feita 
pela Universidade de Oviedo, na Espanha, 
descobriu que o consumo de grãos 
refinados – como pão e arroz branco – 
podem ter benefícios parecidos. O estudo 
mostrou que o consumo do alimento 
estimula a produção de microrganismos 
bons no estômago, que previnem doenças 
e melhoram a saúde.
 Nesse quesito então, o pão 
branco tem os mesmos benefícios do 
integral, que por conter alto teor de fibras 
também auxilia no bom funcionamento do 
sistema digestivo.

Detalhes
 A e q u i p e  d a  u n i v e r s i d a d e 
espanhola investigou mais precisamente o 
papel dos polifenois, comuns em alimentos 
como chás, frutas e legumes, e que ajudam 
no equilíbrio dos microrganismos do sistema 
responsável pela digestão. Eles observaram 
e avaliaram a dieta de 38 adultos saudáveis 
e  e x a m i n a r a m  a  p r e s e n ç a  d e 
microrganismos nas fezes dos voluntários. 
 Como resu l t ado ,  a  aná l i se 
mostrou que a pectina, um composto de 
frutas cítricas, reduz os níveis de algumas 
bactérias úteis. Mas a descoberta mais 
inusitada foi que o pão branco impulsionou 
a produção de Lactobacillus, um conjunto 
de bactérias benéficas ao organismo. 

Atenção
 Para quem for consumir este tipo 
de pão, tome cuidado com os excessos. 
Ele está associado à obesidade por 
con te r,  em quase  sua  to ta l i dade , 
carboidratos simples, que, em doses 
e l e v a d a s ,  p o d e m  l e v a r  a o 
desenvolvimento de diabetes e doenças 
cardiovasculares. Mas não esqueça: é 
totalmente errado excluir o pão da nossa 
a l imentação,  po is  este a l imento é 
considerado como a nossa maior fonte de 
energia, derivado às suas proteínas, 
fibras e vitaminas; fazendo parte da 
nossa base alimentar, pois qualquer 
pessoa em qualquer idade o pode comer.

Desvendando mitos
 O pão não engorda. Assim como 
todos os outros alimentos o pão contém 
calorias, logo quando consumido em 
excesso  poderá  con t r ibu i r  para  o 
aumento do peso. Na verdade o que 
essencialmente engorda mais é o que 
adicionamos ao pão, como as manteigas, 
os doces, o chocolate, o queijo, isto sim 
torna o pão um alimento altamente 
calórico. Desse modo, se não quer 
engordar,  é  fundamenta l  que  não 
adicione muitas gorduras e açucares ao 
pão. Quanto às calorias que o pão branco 
contém, essas rondam entre 240 e 280 
por uma quantidade de 100 gramas.
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Alimentação

Jejum à noite pode reduzir risco de câncer de mama e diabetes

 Mesmo que os profissionais 
digam que comer muito a noite faz mal à 
saúde e atrapalha o sono, um estudo 
inédito desenvolvido na Universidade da 
Cal i fórnia foi  a lém. Ele diz que a 
alimentação noturna aumenta o risco de 
câncer de mama e diabetes. 
 Conforme o estudo, quanto maior 
o tempo entre a última refeição da noite e a 
primeira da manhã, melhor será regulado 
o açúcar no sangue e menor o risco de 
doença.
 O estudo apresentou que para 
cada três horas de jejum noturno, 20 por 
cento menor será probabilidade de a 
mulher ter hiperglicemia, um fator de risco 
para câncer de mama e diabetes.
 "O aumento do tempo de jejum 
durante a noite poderia ser uma nova 
estratégia para reduzir  o r isco de 
desenvolver câncer de mama. Esta é uma 
m u d a n ç a  n a  d i e t a  s i m p l e s  q u e 
acreditamos que a maioria das mulheres 
pode adotar. Ele pode ter um grande 
impacto na saúde pública", disse a autora 
da pesquisa, Catherine Marinac, da 
Universidade da Califórnia.
A pesquisa foi publicada na revista 
Cancer, Epidemiology Biomarkers and 
Prevention.

Estudo anterior também apontou 
dados importantes
 Estudos anteriores demonstraram 
que as mulheres que são diagnosticadas 
com diabetes tipo 2 têm um risco 23 por cento 
maior de desenvolver câncer de mama e 
trabalhadoras noturnas têm um risco 
aumentado de câncer de mama, devido aos 
padrões alimentares “desregulamentados”.
 M a i s  d e  2 . 0 0 0  m u l h e r e s 
participaram do estudo, quando foram 
solicitados os registrar de seus padrões 
alimentares e de sono entre 2009 e 2010.

Explicações dos profissionais
Conforme a Dra. Ruth Patterson, citada na 
publicação, "o aconselhamento dietético 
para prevenção de câncer geralmente se 
concentra em limitar o consumo de carne 

vermelha, álcool e grãos refinados, 
aumentando alimentos de origem vegetal. 
Novas evidências sugerem que, quando e 
quantas vezes as pessoas comem também 
pode desempenhar um papel no risco de 
câncer”.
 Este é o pr imeiro estudo a 
documentar que o maior tempo de jejum 
no tu rno  en t r e  as  mu lhe res  f o ram 
significativamente associados com uma 
m e l h o r  r e g u l a ç ã o  d a  g l i c e m i a  e 
supostamente com um risco reduzido de 
câncer de mama. "Se estas descobertas 
forem confirmadas, as recomendações para 
o jejum noturno prolongado poderiam ser 
fornecidas como uma simples orientação 
dietética. Enquanto isso, já sabemos que há 
várias coisas que as mulheres podem fazer 
para ajudar a reduzir o seu risco de 
desenvolver a doença, tais como a 
manutenção de um peso saudável e levando 
um estilo de vida ativo", conclui a Dra. Ruth 
Patterson.
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Moda e Beleza

Ligue agora mesmo e garanta o seu espaço já 
na próxima edição da revista ProcureAche:

(51) 3026-8445 / 9613-6986

Este espaço pode ser seu!

Anuncie conosco!
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Pet e Agropecuária

Você já ouviu falar em Dog Walker?

 Os exercícios para o cachorro são 
essenciais para a sua saúde física e mental. Por 
conta disso, para auxiliar os donos de cães que por 
algum motivo não podem passear com os seus 
pets, existe o profissional certificado e chamado de 
DOG WALKER (passeador de cães).
*POR QUE CONTRATAR UM DOG WALKER:
-Um cão que caminha de maneira correta é mais 
estável, e melhora o comportamento em geral do 
animal,trazendo mais tranquilidade ao ambiente 
em que o cão vive.
-Estímulo mental e físico,coisas fundamentais 
para um cão.
*PÚBLICO ALVO DO DOG WALKER:
-Donos de cães que não possuem TEMPO para 
passear com o seu pet.
-Donos de cães que NÃO SABEM como passear 
com o seu pet.
-Pessoas com dificuldades físicas,e/ou com 
problemas de saúde em geral.

Torra Torra Animaniacos!
Novembro e dezembro são 
meses de limpar o estoque!

Ano novo estoque novo!
Caminhas, coleiras,perfumes com 15% de desconto!!!!  

acessórios, higiene e beleza com desconto.

Faça seu pedido também pelo site ou Facebook Animaniacos Pet StoreFaça seu pedido também pelo site ou Facebook Animaniacos Pet StoreFaça seu pedido também pelo site ou Facebook Animaniacos Pet Store

E você ainda pode pedir pelo whatsapp 94091735/94095490 ou ligar 35166310

 Essa frase de que o cão é o melhor 
amigo do homem já ouvimos a séculos. Há quem 
diga que essa conexão existe a mais de 10 mil 
anos. A explicação de toda essa cumplicidade 
pode ter sido desvendada em um estudo 
realizado na Austrália e que foi divulgado no 
Journal Animal Cognition: a ocitocina.
 A molécula ocitocina, que também é 
conhecida como o hormônio do amor, causa um 
aumento de confiança entre os humanos e está 
presente para que mães e bebês se conectem.
" Este estudo nos diz que o neurope-
ptídio ocitocina está envolvido na habilidade 
canina de usar sinais sociais humanos, como a 
capacidade de apontar, para seu próprio 
benefício, por exemplo, quando querem 
encontrar comida escondida", disse Jessica 
Oliva, da Universidade Monash, de Melbourne. 
“É provável que esta conexão e comunicação 
interespécies caminhem lado a lado, graças à 
ocitocina”, concluiu Oliva.
 De acordo com o estudo, a ocitocina 
é liberada pelo cérebro no contato íntimo de um 
abraço ou uma carícia, o que pode ajudar aos 
cães estarem mais atentos em nós e assim 
melhorarem seu relacionamento com os seres 
humanos.

Molécula pode ser a 
explicação do por que o cão é 

o melhor amigo do homem
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10 dicas para uma pintura perfeita

1 – Misture tintas da mesma cor: antes de 
começar a pintar, calcule a quantidade de 
tinta necessária e as misture. Isso porque, 
tintas da mesma cor, mas de lotes 
diferentes, podem apresentar tonalidades 
distintas;
2 – Forre o chão com papelão: muitas 
pessoas utilizam plástico e outros materiais 
para cobrir o chão. Porém, o papelão (de 
preferência ondulado) é o mais indicado. 
Além de ser barato, absorve a tinta, fazendo 
com que ela seque rapidamente e é 
sustentável;
 3 – Atenção no clima: se o tempo estiver 
muito úmido, a tinta terá dificuldade em 
secar. Se estiver seco ou quente, a tinta não 
espalha e pode deixar manchas em sua 
parede;

4 – Limpe antes de começar: se você quer 
evitar defeitos na pintura, capriche na 
limpeza. Se a parede estiver suja, água e 
detergente resolvem. Se houver mofo, use 
água sanitária. Se você possui “obras de 
arte” pintadas com caneta hidrocor, limpe 
com álcool. Agora, se forem de caneta 
esferográfica, apenas lixar resolverá;
5 – Proteja os rodapés: utilize fita crepe 
grossa e aplique com auxílio de uma régua 
para maior aderência;
6 – Cubra dobradiças e maçanetas: vai 
pintar a porta? Ótimo! Mas não esqueça de 
proteger as dobradiças. Um pouco de 
vaselina líquida impede que as tintas 
grudem. Já as maçanetas precisam ser 
cobertas sempre que há pinturas. Envolvê-
las com papel alumínio basta;
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7 – Janelas: cubra as molduras com fita 
crepe grossa. Já os vidros, se forem 
atingidos, a solução é lixá-los, depois que a 
tinta já estiver seca;
8 – Pincel e rolo: os rolos não são indicados 
p a r a  t o d o s  o s  t i p o s  d e  p i n t u r a s . 
Principalmente quando se trata dos cantos. 
Prefira  um p ince l  para  um melhor 
acabamento nesses locais;
9 – Técnica do W: para uma pintura uniforme, 
a técnica do W é a melhor opção. Se fizer 
blocos começando com um W em pé, você 
terá total controle de da quantidade de tinta 
naquele trecho. Quando o W original sumir, 
pode partir para outro lugar da parede;
10 – Hora de pintar: comece pintando os 
limites das paredes. Após três horas repita a 
aplicação. A segunda mão elimina as 
diferenças entre os lugares pintados com o 
pincel e com o rolo.
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É HORA DE DAR RISADA

ELEVADOR MÁGICO

O caipira vai com a família passar uns 

dias na cidade. Ao chegar a um hotel, 

parou estupefato em frente ao elevador, 

tentando entender para que servia uma 

porta com tanta luz piscando. De re 

pente, uma senhora bem velinha entra no 

e l e v ador ,  a  p o r t a  fecha  e  e l a 

desaparece. Pouco depois a porta se abre 

novamente e o caipira da de cara com 

uma linda garota. Entusiasmado, ele 

grita para seu filho:

O BÊBADO

Um bêbado 

entrou num 

ônibus, sentou 

ao lado de uma 

moca e disse:

- Mas como tu é feia, tu é a coisa mais 

horrível que eu já vi!!

- A moça olha pra ele e reponde:

- E tu é um bêbado nojento!!

E o bêbado imediatamente reponde:

- É, mas amanhã eu to curado!!
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Receita de
Maçã do Amor

INGREDIENTES
6 maças
6 palitos de sorvete
Calda
1/2 xícara de chá de glucose de milho
2 xícaras de chá açúcar
4 gotas de corante vermelho

MODO DE PREPARO
Lave as maçãs e enxágüe bem
Introduza um palito de sorvete no local do 
cabo
Reserve
Calda:
Em uma panela, coloque o açúcar e a 
glucose
Leve ao fogo e deixe ferver por 
aproximadamente 8 minutos (não mexa 
mais)
Após isto, junte as 4 gotas de corante
Cozinhe por aproximadamente um minuto 
e desligue
Passe pela calda as maçãs reservadas
Coloque-as sobre uma assadeira virada ao 
contrário e untada com manteiga
Deixe secar
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Viajar juntos pode fortalecer o 
relacionamento

 Uma viagem em casal sempre é 
boa. Esperamos este momento contando 
as horas para vivermos momentos longe do 
es t resse  d iá r io ,  do  t raba lho ,  das 
preocupações e simplesmente curtirmos a 
sensação de sair da rotina, o que é ótimo.
 Além do fato de sair da rotina na 
companhia de quem você ama, viajar junto 
com seu parceiro é também um grande 
teste para a relação, afinal será precisa 
haver companheirismo, decidir juntos qual 
será o cronograma do casal, de que se 
alimentarão, qual é a hora do lazer e qual a 
hora de ficar no hotel sem fazer nada, entre 
muitas outras escolhas a dois.
 Devido a essas diversas escolhas 
e a flexibilidade que uma viagem a dois 
exige, muitas vezes a relação já volta 
estremecida de um momento que era para 
ser de grande proveito para o casal. Na 
verdade, em momentos como este 
devemos observar que não foi a viagem que 
“estragou” a relação e sim o próprio perfil 
dos dois, por isso que viagens a dois podem 
entrelaçar os laços ou até mesmo cortá-los 
de vez.
 Esse também é um momento de 
você aprender sobre seu parceiro e “pôr na 
balança” o que é relevante e o que não é
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20 de novembro - Dia da Consciência Negra

  Dia Nacional da Consciência 
Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de 
novembro. Foi criado em 2003 e instituído 
em âmbito nacional mediante a lei nº 12.519, 
de 10 de novembro de 2011, sendo 
considerado feriado em cerca de mil cidades 
em todo o país e nos estados de Alagoas, 
Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de 
Janeiro por completo através de decretos 
estaduais. Em estados que não aderiram a 
lei, a responsabilidade é do prefeito, que 
decide se haverá o feriado no município. A 
ocasião é dedicada à reflexão sobre a 
inserção do negro na sociedade brasileira.
 A data foi escolhida por coincidir 
com o dia da morte de "Zumbi dos 
Palmares", em 1695. Sendo assim, o Dia da 
Consciência Negra procura remeter à 
resistência do negro contra a escravidão de 
forma geral, desde o primeiro transporte de 
africanos para o solo brasileiro (1549).

Algumas entidades como o Movimento 
Negro (o maior do gênero no país) 
organizam palestras e eventos educativos, 
visando principalmente crianças negras. A 
instituição procura evitar o desenvolvimento 
d o  a u t o - p r e c o n c e i t o ,  o u  s e j a ,  d a 
inferiorização perante a sociedade. 
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Saiba mais sobre o Batizado

 O b a t i s m o  é  o  p r i m e i r o 
compromisso re l ig ioso dos recém 
nascidos e essa prática é antiga, vem 
sendo realizada desde o século III. É 
considerado o primeiro sacramento, 
onde a cabeça da criança é molhada três 
vezes.
Com festa ou sem festa?
 Após o  bat ismo na ig re ja , 
normalmente é oferecida uma festa (ou 
um almoço) apenas para os familiares e 
amigos mais próximos na casa dos pais 
da criança geralmente (podendo também 
se r  em um res tau ran te ) .  Não  há 
nenhuma proibição se você quiser fazer 
um festão, mas a maioria das pessoas 
deixa a festa maior para o aniversário de 
1 ano do bebê. 
 Como o batizado é uma festa 
mais íntima, na qual são incluídas 
somente as pessoas que estiverem na 
cerimônia na igreja, convidam-se os 
padrinhos, além dos avós da criança e os 
tios de primeiro grau (irmãos dos pais).

Arrependimento
 
 Houve um acidente. A Torre de Siloé 
caiu e 18 pessoas morreram. 
 Acontecem diariamente muitos 
acidentes. De todos os tipos, com resultados 
variados. São desastres de trânsito, prédios que 
desabam, enxurradas repentinas, tsunamis, 
terremotos, assaltos e tantos outros. Quando 
acontecem longe de nós, causam espanto e 
curiosidade, mas quando acontecem ao nosso 
lado e envolvem pessoas que conhecemos ou, 
pior, nossos familiares, um pequeno acidente se 
torna uma tragédia. Nunca estamos preparados 
para enfrentar essa situação.
 Pois lá em Jerusalém, há quase dois 
mil anos, parece que as coisas não eram muito 
diferentes. A queda de uma torre matou 18 
pessoas. Logo começaram os comentários – o 
que elas teriam feito para que sofressem o 
acidente?
 Jesus deu a resposta: “Pensais que 
aqueles dezoito, sobre os quais a torre de Siloé 
caiu e os matou, eram mais culpados do que 
todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu 
vos digo que não; antes, se não vos 
arrependerdes, todos vós também perecereis” 
(Lucas 13.4-5).
 Jesus diz que os que escaparam não 
são melhores que os outros que morreram. 
Todos nós estamos correndo os mesmos 
perigos e riscos e Jesus não estava falando da 
morte física, pois nenhum arrependimento evita 
esse fato. O que Jesus falou é que nossos 
pecados nos estão levando para a morte 
espiritual, para a perdição eterna. 
 A boa notícia é que há esperança. É 
possível escapar da morte. Basta que nos 
arrependamos de nossos pecados e nos 
voltemos para o Senhor. O seu perdão é certo.

  Pr. Bruno T. Seitz
btseitz@terra.com.br
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Conheça Jimmy Choo, o cão que vem conquistando a web

 A internet realmente abriu um 
mundo que talvez muitos de nós nem 
sabíamos que existisse. A web hoje é tão 
fundamental e através dela somos 
capazes de adquirir informações sobre 
tudo, saber o que ocorre em cada canto 
do planeta e também de rir ou chorar com 
as mais diferentes histórias. 
 O caso desta postagem vai 
nesse sentido e mostra situações muito 
divertidas que tem se tornado cada vez 
mais famosas na internet, basta uma 
idéia, um propósito e uma pitada de 
humor. Nesse caso, estou falando de 
R a f a e l  M a n t e s s o  d e  s u a  c o n t a 
ridiculamente divertida no Instagram que 
caracteriza seu cão começando uma 
revolução, mas para entender, você 
precisa ouvir a história por trás dele.

Conheça a história
 No trigésimo aniversário de 
Rafael Mantesso, sua esposa o deixou. 
Ela levou suas panelas, seus móveis, 
suas fotos, seus objetos de decoração. 
Ela deixou Rafael  sozinho em um 
apartamento todo branco vazio. A única 
coisa que ela não levou foi seu cachorro 
da raça Bull Terrier, que tem o nome do 
seu designer de sapatos favorito: Jimmy 
Choo. 
 Com apenas Jimmy, Rafael 
encontrou inspiração em suas paredes 
brancas e em seu melhor amigo e 
começou a tirar fotos de Jimmy Choo, 
enquanto o cachorrinho andava com 
felicidade pela casa. Rafael foi além, 
pegou uma caneta e desenhou um novo 
mundo ao redor do seu cão.
 O s  d e s e n h o s  l u n á t i c o s , 
estrelados pelo Bull Terrier de Rafael 
atraiu a atenção do mundo, com as 
imagens divulgadas em toda a mídia 
global. A diretora criativa da marca Jimmy 
Choo, Sandra Choi, ficou tão encantado 
com os desenhos encantadores que ela 
se aproximou do artista diretamente, 
para que ele criasse uma série de 
diversão com suas ilustrações para 
decorar uma seleção de acessórios da 
Jimmy Choo.

 A co laboração rendeu uma 
coleção de edição limitada lançada em 
maior desse ano, contendo sacolas, 
bolsas de cosmética e bolsa, bolsas e 
capas. Todos os produtos contarão com 
uma série de três desenhos exclusivos 
contendo o Bull Terrier de Rafael. 
 Essa linda e diferente história dá 
uma  noção  de  como  a  web  pode 
proporcionar coisas boas e surpreendentes.

Ficou curioso para ver as criações de 
Rafael Mantesso? Acesse o instagram 
dele:
 https://instagram.com/rafaelmantesso 
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Manoela

Cortinas e Persianas Sob Medida - Decoração em Geral

O que você precisa saber sobre o PIB e como
ele influencia sua vida

 O Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro deixou a desejar ano passado, 
pois o índice medido pelo IBGE fechou o ano 
com alta de apenas 0,1%, resultado inferior 
ao de 2013, quando subiu 2,7%. 
 A economia está fragilizada e 
deverá passar por ajustes fiscais com juros 
altos, inflação crescente e a desvalorização 
do real se comparado ao dólar, euro e outras 
moedas. Isso tudo impacta o País.
 Apesar  do PIB ser  um dos 
indicadores mais importantes para o Brasil, 
muita gente ainda desconhece sua função e 
impacto que pode demonstrar. 
 
 

Veja as perguntas para entender o que é o PIB:

1 - O que é?
É uma medida do valor dos bens e serviços 
que o país produz num período, na 
agropecuária, indústria e serviços. O 
indicador é composto por itens como essa 
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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

produção, o consumo das famílias e as 
despesas do governo. Com ele, temos um 
panorama de  quan to  p roduz imos , 
consumimos, investimos e vendemos.

2 - Por que ele é importante?
Sendo um panorama da economia, se o PIB 
cresceu, significa que o País produziu mais, 
seja por que tem mais gente investindo no 
País ou que estamos consumindo mais. 
Isso mostra que o País está bem e pode 
atrair ainda mais investimento. O caso 
contrário disso, se o PIB baixa, diz que 
produzimos, investimos e consumimos 
menos, a consequência disso também é 
menos empregos.
 
3 - Como ele é calculado?
O cálculo pode ser feito pela soma das 
riquezas produzidas na indústria, servi-
ços e agropecuária ou pela demanda,
no consumo das famíl ias gastos e 

investimentos do governo e investimento do 
setor privado, mais a soma das exportações e 
das importações. Qualquer um dos dois 
chegará ao mesmo resultado.

4 - Quem calcula?
No Brasil, o PIB é calculado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
a cada três meses.

5 - Considerações
Para fazer o cálculo, o IBGE leva em 
consideração apenas as at iv idades 
legalizadas. Ficando de fora as informais, 
como os camelôs, por exemplo. Um estudo 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO) e pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV-Ibre) mostra que só em 2014 o 
mercado informal deve ter movimentado R$ 
830 bilhões. Esse valor é maior do que o PIB 
de muitos países, como Israel, por exemplo.



Serviços Especializados

24



25

Serviços Especializados

Ligue agora mesmo e garanta o seu espaço já 
na próxima edição da revista ProcureAche:

(51) 3026-8445 / 9613-6986

Este espaço pode ser seu!

Anuncie conosco!

Os vinhos e espumantes (champanhas) Gran Chardon Cinco Estrelas são elaborados com uvas das melhores safras, para sa�sfazer os mais exigentes paladares.

A Vinícola Porto Velho personaliza Vinhos e Espumantes (Champanhas) Gran 

Chardon Cinco Estrelas com o nome e logomarca (logo�po) da sua empresa.

Fones: (51) 3471.7137 | 3471.8224 | 3471-1845
 | 3439-3583 | 9187.5749

Rua Esperança, 36 | Bairro Parque Brasília - Cachoeirinha/RS
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Ligue agora mesmo e garanta o seu espaço já 
na próxima edição da revista ProcureAche:

(51) 3026-8445 / 9613-6986

Este espaço pode ser seu!

Anuncie conosco!
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Caça Palavras
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O que é um ar-condicionado Inverter?

 Se  você  não  tem nenhuma 
experiência anterior com ar condicionado, 
então você vai se perguntar o que é um inverter. 
Bem, a tecnologia inverter regula o fluxo de 
energia do sistema, alterando a velocidade do 
compressor. Este componente irá reduzir o 
consumo de energia quando se detecta que a 
sala precisa de menos refrigeração ou 
aquecimento.
 O inverter também ajuda o sistema a 
consumir menos energia no início, reduzindo os 
picos de energia e flutuação, devido ao 
compressor quese nunca desligar, apenas 
ajustando a rotação do compressor, reduzindo 
assim o consumo de energia.
 R e s u m i n d o ,  e s t e  t i p o  d e 
condicionador de ar altera o número de rotação 
do compressor dependendo da temperatura 
ambiente sem necessariamente desligar o 
compressor.  
 O compressor inverter pode resfriar e 
aquecer o ambiente por atingir velocidades 
mais altas do que o convencional (conforme 
gráfico abaixo), possui um funcionamento 
silencioso, pois uma vez estabilizada a 
temperatura. o compressor inverter trabalha em 
baixa rotação. A economia de energia é gerada 
devido ao compressor trabalhar em 
consonância com a temperatura, o compressor 
inverter parte uma única vez quando ligado.

O compressor do ar condicionado inverter é 
semelhante ao acelerador de um carro. Ele 
desacelera quando menor fluxo de ar é 
necessário e  acelera quando mais 
capacidade é necessária.
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Sorrir é um bom começo para mudar o mundo

 O sorr iso é uma l inguagem 
universal de felicidade entre os seres 
humanos. Não importa o continente que 
você estiver, com certeza a sorriso passa 
uma imagem agradável e amigável.
 Segundo um estudo publicado na 
revista Social Cognitive and Effective 
Neuroscience, o ato de sorrir pode inspirar 
sentimentos de alegria e levantar o seu 
humor. 
 A equipe de pesquisa estudou a 
t e o r i a  d e  q u e  q u a n d o  s o r r i m o s , 
percebemos emoções de outras pessoas 
de forma diferente, por exemplo: Quando 
você está sorrindo, uma cara de braveza 
pode parecer menos grave do que 
realmente é, e quando você está franzindo 
a testa, um sorriso pode aparecer menos 
feliz. 

Como foi o estudo
Para descobrir o que pode estar por trás 
desse fenômeno, os pesquisadores 
usaram a eletroencefalografia (EEG) para 
registrar as ondas cerebrais de 25 
participantes enquanto eles estavam 
olhando para rostos de pessoas que 
estavam sorr indo ou pessoas com 
expressões neutras em seus rostos. 
 Eles descobriram que quando os 
participantes estavam sorrindo, eles 
angariam mais pessoas para sorrirem. 
Seria a solução para a paz mundial? De 
acordo com os pesquisadores, sorrisos 
falsos são facilmente reconhecíveis 
porque eles não se estendem para os 
olhos. Além disso, as pessoas que tem 
sorrisos falsos mostram atividades menos 
emocionais em seu cérebro.
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

 No início do mês, Vênus e 
Marte estarão em graus exatos em 
Virgem e você pode receber ótimas 
notícias relacionadas a um projeto ou, 
caso  es te ja  desempregado ,  pode 
receber uma resposta positiva sobre 
uma en t rev i s ta  de  emprego .  Seu 
t raba lho  e  p ro je tos  caminham de 
forma bastante positiva. 

 Nos primeiros dias do mês, sua casa 
passa a ser palco de boas conversas, almoços 
e agradáveis reuniões com amigos e 
familiares mais próximos. É possível que uma 
pessoa distante chegue para passar uma 
temporada em sua casa. A partir da metade do 
mês indica uma fase de nervosismo e 
impaciência. Não se deixe envolver por 
provocações, pois você estará mais agressivo 
e as brigas e discussões devem ser evitadas.

 Na segunda e terceira semana do 
mês, Vênus e Marte começam a ser 
pressionados por Urano e Plutão indicando 
dias de maior recolhimento e contato com 
seu mundo emocional. É possível que você 
se sinta angustiado e apreensível nessa 
fase e por isso deve manter distância de 
pessoas insalubres. Preserve-se. Pratique 
a meditação e yoga e tome banhos de ervas 
para a recuperação de sua energia vital. 

 Na terceira semana do mês, o Sol 
começa a caminhar através de Sagitário e 
imediatamente se une a Saturno indicando o 
início de uma fase mais difícil, em que você 
pode sentir que deve deixar algumas coisas 
para trás. É uma fase de profundo contato 
com suas emoções. Nessa fase, é possível 
que uma sociedade, que foi firmada há 
alguns dias, comece a funcionar. 

 A partir do dia 22, o Sol começa sua 
caminhada anual através de Sagitário e, 
imediatamente se une a Saturno indicando uma 
fase de reclusão e isolamento das atividades 
sociais. Você vai preferir estar perto dos amigos 
mais próximos e parentes mais queridos. Não 
estará disposto a jogar conversa fora e perder 
seu tempo com futilidades. Um trabalho em 
equipe pode obrigá-lo a uma reorganização. 

 Na última semana do mês, a Lua 
entra em sua fase Cheia e você pode receber 
uma boa notícia, relacionada a um projeto de 
médio prazo. Ele pode envolver o contato com 
pessoas e empresas estrangeiras e vai exigir 
muito de você. Sua fé pode estar um pouco 
abalada nesse período, mas a fase envolve 
criação de novas bases e estruturas interiores, 
que se refletem em sua vida exterior. 

 Na terceira semana do mês, você 
fica mais voltado para questões que 
envolvem a doméstica e os relaciona-
mentos em família. É possível que você já 
esteja enfrentando alguns problemas e 
nesta fase, as soluções podem surgir, 
apesar de difíceis. Você estará mais 
fechado e introspectivo, além de sério . 
procure controlar sua ansiedade e 
necessidade de controle.

 O mês começa influenciado pela 
Lua minguante em Leão, indicando a 
finalização suave de um ciclo que envolve 
sua vida financeira. A compra ou venda de 
um imóvel, ou mesmo a finalização de um 
projeto e início de outro, podem marcar o 
início de um novo ciclo. Ao final do mês, a Lua 
entra em sua fase Cheia no signo de 
Gêmeos e deixa você mais fechado e 
introspectivo, com as emoções à flor da pele.
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Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixe

 Durante a segunda e terceira 
semana do mês, Plutão e Urano começam a 
pressionar Vênus e Marte em Libra 
indicando a possibilidade de dificuldades e 
problemas relacionado a uma equipe que 
você faz parte. Um projeto pode não ter 
apresentado o resultado esperado e 
precisar de algumas mudanças. Um amigo 
pode estar em apuros e pedir sua ajuda. 

 A partir da segunda semana do 
mês, é a vez de Marte começar sua 
caminhada através de Libra aprofundando 
ainda mais suas emoções. Nesse período, 
que atravessa o mês, você estará decidido a 
deixar algumas situações e até mesmo 
algumas pessoas para trás. Uma sociedade 
pode ser firmada e uma grande quantia de 
dinheiro, negociada. Mantenha a calma, pois 
suas emoções estarão à flor da pele. 

 Na segunda metade do mês, você 
se torna mais assertivo e determinado a 
alcançar suas metas profissionais. É 
possível que você assuma um cargo de 
liderança nas próximas semanas. Tome 
cuidado apenas, com o excesso de energia 
que pode levá-lo à agressividade. Evite o 
autoritarismo, as brigas e as discussões. 
Cuide de sua imagem pública. 

 A partir do dia 11 de novembro a lua 
começa um novo ciclo em Escorpião e, em 
sua fase Nova marca o início de uma nova 
fase em sua carreira. É possível que você 
comece a trabalhar em uma nova empresa, 
ou seja, convidado a fazer parte de uma nova 
equipe de trabalho. Um projeto pode ser 
aprovado e trazer oportunidades que o 
levam ao crescimento.

Ligue agora mesmo e garanta o seu espaço já 
na próxima edição da revista ProcureAche:

(51) 3026-8445 / 9613-6986

Este espaço pode ser seu!

Anuncie conosco!
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Estruturas Metálicas
Grades - Portas - Janelas

Portão de Correr - Contra-peso 
Cortinas - Corrimão

Escadas - Consertos em geral

Fones: 3329.1728 - 3574.1728 - 9231.2822
Av. Brasil, 184 São Geraldo - Porto Alegre/RS

www.serralheriametsul.xpg.com.br
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SEJA UM REVENDEDOR(A) UP!

www.upessencia.com.br/433148

Empresa brasileira com expansão na América Latina (Peru).

Contato: (51) 9394.8641 c/ Euvânia

TENHA UMA RENDA EXTRA COM LUCRO DE 100%

Box, sacadas, espelhos, tampos e etc.

Promoção de box de vidro temperado incolor 8mm 
até 120m com alumínio fosco R$ 365,00

Rua Tenente Ary Tarragô, 641 
Bairro Protásio Alves - POA/RS

Telefones: (51) 3387.7108 / (51) 8415.2066 / 
(51) 9769.5008 / (51) 9202.8223

E-mail: vidracariadecanto@gmail.com


