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com dentista e psicóloga
PRÓTESE FLEXÍVEL
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Você sabia que a Fisioterapia é uma aliada no tratamento contra a osteoporose?
Para saber se existe risco de desenvolver osteopenia
aconselha-se fazer um exame conhecido como
Densitometria Óssea que avalia a densidade dos ossos.
Este exame é semelhante a um raio X e, por isso, não
provoca qualquer dor ou incômodo.
A osteopenia consiste na perda precoce de densidade
óssea que torna os ossos mais fracos. Se não for tratada
de maneira adequada, a osteopenia pode virar
osteoporose, que é um problema mais grave no qual os
ossos estão muito fracos e tornam-se suscetíveis a sofrer
fraturas a partir de pequenas pancadas. A osteoporose é
uma doença silenciosa e tão perigosa quanto à
hipertensão arterial. Compromete todos os ossos do
indivíduo e, com isso, muitos acabam tendo a sua
qualidade de vida interferida, sendo necessária a
mudança tanto na alimentação quanto nos hábitos
diários.

recomenda-se o início da sioterapia. Ela oferece
imensos benefícios físicos e psicológicos, como melhoria
da mobilidade e funcionalidade, melhoria da postura,
ganho de massa muscular e equilíbrio, e diminuição do
risco de queda, redução dos quadros de dor e
socialização. A grande vantagem da sioterapia é a
realização de exercícios com supervisão.

Após o recebimento do diagnóstico de osteopenia

É importante procurar um prossional Fisioterapeuta
habilitado que realize uma avaliação criteriosa e que
auxilie na realização de atividades físicas e proporcione
melhorias no cotidiano do paciente. Os objetivos dos
exercícios sioterapêuticos podem ser a prevenção de
deformidades, como a posição corcunda, melhora do
tônus muscular e manter a boa amplitude das
articulações.
Os exercícios devem ser sempre individualizados e
orientados por um sioterapeuta, para adequá-los de
acordo com os sintomas apresentados pelo paciente.
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Gastronomia

Aprenda diferentes conceitos, estilos e técnicas
para enriquecer o seu repertório gastronômico e
ampliar as possibilidades de atuação no setor.
Com os cursos a distância disponíveis no Senac,
você terá acesso à formação prossional de
qualidade e cará sempre alinhado às últimas
tendências e demandas do mercado de trabalho.
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Gastronomia
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Gastronomia
Nada mais gostoso que começar o churrasco com
Asinhas de Frango ao Molho Mostarda. Verique
a quantidade de asinhas de frango que irá comprar
e faça sempre uma quantidade de molho maior,
pois as elas serão marinadas. Para cada receita do
molho, você vai precisar de uma embalagem inteira
de mostarda, um limão, uma lata de cerveja de trigo
e três colheres de sopa de alho em pasta. Misture
todos os ingredientes formando tipo um molho e

despeje em cima das asinhas de frango deixandoas de molho por cerca de três horas.
Coloque as asinhas na churrasqueira e retire
quando estiverem bem sequinhas e douradas. É
simplesmente sensacional!

Dicas de Churrasco para Arrasar!
Para assar sem desidratar e ressecar, a carne
deve ser selada, ou seja, deve ser ter toda a
sua superfície tostada rapidamente para que os
sucos permaneçam nela. ...
Comece a grelhar a carne na parte da
churrasqueira onde houver chamas maiores,
tostando de todos os lados para selar.

R$

35,00
19,90

R$
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R$

39,90

R$

49,90

Gastronomia
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Residencial Comercial
Como Locar Rápido um Imóvel?
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Moda e Beleza
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Residencial Comercial
DICAS DE SEGURANÇA
Em vias públicas
- Bolsas devem ser conduzidas na frente do
corpo, com as alças rmemente seguradas.
Em trechos escuros ou desertos - prera o
ponto da calçada mais próximo da rua.
- Não use carteira nos bolsos de trás.
- Não transite a pé ou em transporte coletivo
portando somas elevadas, jóias ou outros
valores. - Se você achar que está sendo
seguido, atravesse a rua ou entre em algum
estabelecimento.
Evite utilizar caixas eletrônicos em locais
isolados.
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Residencial Comercial
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Instalações Elétricas (Resid./Coml./Ind.)
Máquinas (Lavar/Secar)
Refrigeradores / Microondas / Forno Elétrico
Instalação/Manutenção/Higienização Split/Janela

Avenida Wenceslau Escobar, 3021
Próximo a Rua Dr. Mário Totta
(Com estacionamento)

Fone: 51 3237.3883
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Serviços Especializados
Sempre use o nó de gravata windsor, mas use o tamanho
da sua cabeça para saber se deve usar o meio ou full windsor.

Hoje, a Receita Federal é capaz de cruzar
todas as movimentações que afetam seu CPF,
entre folha de pagamentos, bancos, cartões de
crédito e compras de grande valor. O governo sabe
quem sonega e quem age dentro das regras, e a
malha na só não é mais na porque a scalização
não dá conta. Não é razoável o governo conhecer
sua vida nanceira melhor do que você mesmo. Dê
valor à declaração, preencha-a e contrate um
contador só para revisá-la e orientá-lo. Adquirido o
hábito, preencher a declaração é como montar um
quebra-cabeça. Basta seguir as orientações e
copiar dados que você deveria ter organizado.
Caso você ainda tenha patrimônio ou renda não
declarados, informe-se com seu contador sobre
como regularizar isso sem se onerar mais que o
necessário. Neste ano, por exemplo, o governo
está anistiando de multa quem declarar bens no
exterior até então omitidos.
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Este é o jeito certo de guardar suas calças sociais no cabide.

Serviços Especializados
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PSICOPEDAGOGIA NO TRATAMENTO DO TDAH PSICOTERAPIA
A atuação da Psicopedagogia junto a criança e adolescentes com transtorno do
Déficit de Atenção com ou sem hiperatividade (DDA ou TDAH)
A Psicopedagogia é uma especialidade

aprendizado do aluno.

.

multidisciplinar que integra diversos
conhecimentos nas áreas que envolvem

Nas queixas as crianças são vistas como agitadas

a aprendizagem, como a Psicologia, Pedagogia,

e desorganizadas.

Fonoaudiologia e Neurologia entre outras.

Mas ao mesmo tempo são crianças «antenadas»

A avaliação psicopedagógica pode ser no

inteligentes, e muito afetuosas.

consultório ou na residência.
As sessões são realizadas individualmente, diante
das necessidades são realizados testes e
atividades especícas para avaliar o
desenvolvimento cognitivo, psicomotor e
emocional da criança ou adolescente.
As atividades são voltadas para área da escrita,
leitura, raciocínio lógico e matemático, motricidade, desenho e o lúdico (jogos com regras) assim
como análise do material escolar e visita a escola
com a intenção de orientar os professores
para um plano escolar conforme as necessidades
do aluno. Adaptações simples que torna mais fácil o
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Educação em ´tempos modernos´
A educação escolar, principalmente nas
escolas públicas brasileiras, é um tema
em constante discussão, e que ainda
parece sem solução, apesar de várias
iniciativas, vindas em grande parte das
próprias comunidades escolares. As
práticas pedagógicas, o uso das
tecnologias na sala de aula, o fracasso
escolar, de como a escola se posiciona
diante de tantas mudanças ocorridas no
contexto social e econômico mundial, são
aspectos signicativos, temas que não se
esgotaram; principalmente ao que se
refere à escola pública.
Os jovens vivem a cultura do
instantâneo e têm dificuldade em saber
o que fazer com o passado e o futuro.
Como professora de história, trabalhando
com adolescentes, concordo com essa
armação de Canclini, porque, para a
maioria dos alunos não faz sentido

estudar o passado, saber o que já
aconteceu, o importante é o que
vivemos nesse exato momento, e
quanto ao futuro, também não é
importante, já que ainda não chegou.
A escola é uma formadora de
identidades, onde indivíduos passam a
maior parte do seu tempo, e,
concorrendo com as diferentes mídias,
a escola tende a perder terreno e
prestígio no processo de transmissão
de cultura. Muitas vezes a escola não
percebe a heterogeneidade social e
cultural de seus alunos e acaba se
fechando em disciplinas
compartimentalizadas numa
perspectiva linear, como se a escola
estivesse imune a qualquer mudança
que aconteça, e os seus alunos
também.

)
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Serviços Especializados

É inato do ser humano se expressar por meio de
várias linguagens, como as linguagens plásticas,
poéticas ou musicais. Antes mesmo de inventar a
escrita, o homem já recorria a manifestações
artísticas para expressar emoções, revelar outro
mundo sob sua ótica e até controlar a realidade
com toques de magia. Na pré-história, caçadores
desenhavam animais em rocha na esperança de
aprisionar as feras. No Egito, faraós ganhavam
atributos divinos em belíssimos templos funerários.
Na Grécia Antiga, o culto ao belo eleva a arte aos
limites da perfeição, assim como o renascimento na
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Idade Moderna, que volta a exaltar o humanismo
em oposição ao culto do sobrenatural que
imperou na Idade Média. À medida que a raça
humana evoluía, sua arte se transformava,
incorporando novos conceitos de beleza e outro
sentido à vida do artista.
Assim, as representações gráficas como forma
de expressão de pensamentos e sentimentos
são uma das formas de comunicação humana
mais primitivas, podendo ser consideradas, por
excelência, a “libertação da personalidade”, pois
despertam todos os sentimentos sujeitos à
repressões e inibições, através de sua criação ou
simples contemplação. Este impulso lúdico,
através do ato criativo, possibilita ao homem criar
um novo mundo e um novo si, que interagem
através de cores e materiais artísticos.

PSICOLOGIA CANINA
Aí sim, como coadjuvante, o
adestramento e o tratamento do sintoma
(mau comportamento) vão ser realmente
ecazes.
Um mau comportamento é apenas um
sintoma de possíveis causas.
Conseqüentemente, apenas tratá-lo
isoladamente não resolverá o problema
na origem. O comportamento que
desagrada o proprietário pode
desaparecer, mas logo o cão encontrará
uma nova válvula de escape para
extravasar a frustração e/ou o conito,
gerando um novo comportamento nocivo,
algumas vezes pior que o anterior.

Um cão mal comportado é um cão
desequilibrado. Apenas satisfazer a
vontade do dono sem reequilibrar o cão
não terá eciência a médio e longo prazo.
A maneira mais humana e justa de ajudar
um cachorro com problemas é usando a
psicologia canina para reabilitá-lo
denitivamente.

Somente usando a psicologia canina é
possível tratar o problema na raiz,
eliminando a sua causa fundamental e
reequilibrando o cão.
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Serviços Especializados

RIR...
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Serviços Especializados
Faça Turismo Sustentável...
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Serviços Especializados
Para uma casa bem cheiroso também...
É super importante que ela esteja limpa, então não
tenha preguiça, faça aquela faxina bem merecida, pois
o cheirinho agradável só vai xar melhor se a sua casa
estiver livres de sujeiras. Deixe que o sol entre, é muito
importante abrir todas as janelas da casa ou do
apartamento pela manhã, por exemplo. Esses
detalhes fazem a diferença.

Luís Armando

51 984.693.635

Instalações Elétricas (Resid./Coml./Ind.)
Máquinas (Lavar/Secar)
Refrigeradores / Microondas / Forno Elétrico
Instalação/Manutenção/Higienização Split/Janela
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I - O trabalhador, com carteira de trabalho
anotada ( o que é mais um direito ), ou
mesmo sem anotação do contrato de
trabalho em sua carteira, faz jus a receber
seu salário até o quinto dia útil após o mês
trabalhado; a ter uma jornada diária de no
máximo oito horas e/ou 44 horas semanais podendo em regra trabalhar mais duas
horas extras por dia, que deverão ser
remuneradas no mínimo com o adicional de
50% sobre a hora normal.
II - Tem direito ainda a receber o adicional de
insalubridade – caso trabalhe em contato
com agentes nocivos à saúde, tal adicional
deverá ser pago nos valores de 40%, 20%
ou 10% do salário; bem como tem direito caso trabalhe em contato permanente com
inamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado, ao adicional de
periculosidade, este no valor de 30% do
salário – destacando-se que este direito é
estendido aos eletricitários e motociclistas;
bem como se exposto ainda a roubos ou
outras espécies de violência física nas
atividades prossionais de segurança
pessoal ou patrimonial.
III - Em caso de acidente de trabalho, ou
doença adquirida no trabalho – ou por este
agravada, tem direito a estabilidade de um
ano no emprego após o retorno do auxílio
doença acidentário, sem prejuízo de

eventual indenização caso haja culpa da
empresa no acidente ou doença adquirida
ou agravada pelo trabalho.
IV - Importante registrar que as
trabalhadoras gestantes têm direito a
garantia do emprego desde a conrmação
da gravidez até cinco meses após o parto,
portanto em caso de demissão, têm direito a
serem reintegradas nas empresas.
V - Por m, nas hipóteses em que as
empresas descumprirem com suas
obrigações, como por exemplo, não
recolherem o FGTS, ou mesmo em caso de
assédio moral – ou seja, exporem os
trabalhadores a situações humilhantes ou
constrangedoras no ambiente de trabalho normalmente com a nalidade de que o
empregado peça demissão, os
trabalhadores têm direito a rescindir seu
contrato na própria Justiça do Trabalho –
recebendo os direitos que estão sendo
sonegados, e/ou suas verbas rescisórias,
bem como eventual indenização por dano
moral.
ALMIR SARMENTO & FILHOS
A D V O C A C I A

Av. Borges de Medeiros, nº. 453 - Conj. 104 - Centro Histórico - PoA - RS
(51) 3013-1928 / 3226-0303 / 9875-0370
almirsarmento@hotmail.com
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Residencial Comercial

LIMPEZA DE PISCINAS, VENDA DE PRODUTOS,
FILTROS, MOTORES E ACESSÓRIOS
AQUECIMENTO SOLAR E ELÉTRICO.

)
28

Câmbio Automático, trocar ou não trocar o óleo do câmbio?
Esta pergunta nos é frequente no dia a dia da
ocina, pois ainda existe um tabu muito forte e a
falta de informação técnica faz com que isso acabe
se tornando uma dor de cabeça para os
proprietários de veículos auto-motor com câmbio
automático.
Lembrando que um motor que trabalha em
condições muitas vezes severas tanto de força
quanto de temperatura, necessita no máximo de 8
mil Km para troca do óleo a m de não acarretar
sérios danos a este motor ou até mesmo sua perda
total.
O que acontece, é que o câmbio automático
também passa pelas mesmas situações de uso
severo as vezes mais que nos motores, um
exemplo disso está no conversor de torque do
câmbio que dependendo da situação pode passar
dos 500 graus de temperatura, situação esta que
acaba diminuindo ainda mais a vida útil deste uido.
Vale lembrar que diferente do óleo de motor, o uído
de Transmissão Automática além de desempenhar
o papel de lubricante, ainda assim excuta outras
tantas funções dentre elas: Transferência de
torque, troca de calor, pressurização do sistema,
aplicação de marchas, controle interno de
aplicação de marchas, etc...
Seguimos criteriosamente em nossa ocina o que o
Fabricante do câmbio Recomenda, pois o

fabricante do automóvel ou não fala sobre a troca
do óleo ou fala para trocar com uma kilometragem
muito alta o que causa sérios danos ao sistema.
Em geral Recomendamos a troca total do uido a
cada 50 mil Km podendo alterar para mais ou para
menos este intervalo dependendo do modelo de
fabricação do câmbio, seguindo este programa de
manutenção preventiva, seguido de um
treinamento de como utilizar o câmbio e
aproveitando 100% da sua eciência, reduzimos a
zero os problemas de câmbio em nossa Empresa.
Se Você que saber o que acontece em um Câmbio
que não troca óleo, acesse nosso Canal no
YouTube (Alex Car) e Assista os diversos vídeos
sobre o assunto e mostrando o que acontece
dentro do Câmbio, também pode acessar nosso
site: www.alexcarcambiosautomaticos.com.br e
car por dentro do assunto.
Portanto não espere seu Câmbio quebrar e procure
Hoje mesmo que é autoridade no assunto, pois hoje
trabalhamos com os mais modernos equipamentos
de diagnóstico para Injeção Eletrônica e Câmbios

ALEX CAR
Tecnologia e precisão em manutenção automotiva.
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Contatos: 51 995.233.435

| 51-3372.3053
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