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Seguimos em frente!
 Esse é um mês especial para nós, pois mesmo com a 
crise nacional, nós expandimos, já que a Revista ProcureAche 
completa um ano este mês. Em 2015 foram 240 mil revistas na zona 
Sul e 240mil na zona Norte, com tiragem certi-ficada pela Grafica 
Pallotti.Estamos preparados para ousar ainda mais em 2016! 
 Ótimo Natal e um próspero ano novo a todos. 

Um abraço da equipe Geramigos.
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ASSESSORIA SENTIMENTAL

CHEGA DE SOLIDÃO

A crítica pode melhorar
ou destruir seu 
relacionamento

 Muitos relacionamentos nascem e 
morrem na forma como nos comunicamos. A 
crítica para o relacionamento pode ser benéfica 
ou traumatizante, a diferença está na forma com 
que você aborda o assunto e a forma como você a 
recebe.
 A crítica surge em situações onde é 
realizada uma análise de que algo não está indo 
pelo trilho devido, mas a forma como ela é 
comunicada pode ser interpretada como um 
ataque ou forma de culpar o parceiro. Mesmo que 
muitas vezes ela seja construtiva, existe uma certa 
dificuldade de quem aborda ela e de quem recebe, 
muitas vezes como uma ameaça e sentimento de 
que devem se defender.
 Na ver-
dade, tudo isso faz 
parte de uma sinto-
nia que o casal deve 
ir aperfeiçoando 
conforme a relação 
evolui. O amadu-
recimento da rela-
ção também está 
ligado a essa forma 
de abordagem e a 
forma como o par-
ceiro recebe o fato.

VipClass
(51) 3085.8188
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Moda e Beleza

essência

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%
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Serviços Especializados

Cuidados com o aparelho 
ortodôntico

 Algumas pessoas ao começarem o 
tratamento ortodôntico acham que o cuidado que 
eles devem ter é apenas irem à manutenção. Mas os 
cuidados vão além disso, é preciso fazer uma série 
de coisas. Vamos falar delas hoje:
 A primeira é mesmo ir às manutenções 
conforme sua dentista marcar. Você não deve 
faltar às manutenções nem interromper o 
tratamento, porque isso pode comprometer o 
resultado, já que seu dentista irá avaliar com seu 
tratamento está evoluindo.
 Outro cuidado fundamental é fazer a 
higienização adequada dos seus dentes e aparelho. 
 É muito importante fazer avaliações 
periódicas, pelo menos a cada seis meses, para 
verificar se você não tem cáries, além de fazer a 
limpeza com sua dentista com frequência. Cáries 
não tratadas podem se tornar problemas graves 
que prejudicarão todo o tratamento ortodôntico.
 Seguindo essas dicas, seu tratamento 
deverá ser um sucesso!

Dra. Cibele Dutra Gontijo de Moura - 
implantodontista - CRO/RS-20.718

Saiba o que é e como tratar 
o bruxismo

 O bruxismo é o hábito de pressionar e 
ranger os dentes durante o sono, produzindo ou não 
sons. Essa pressão pode provocar desgaste e 
amolecimento dos dentes.
 Presente em adultos e crianças, o distúrbio 
normalmente acompanha a pessoa por toda a vida, já 
que o sucesso do tratamento depende essencialmente 
da resolução de questões emocionais. Nos casos mais 
graves, podem ocorrer também problemas ósseos, na 
gengiva e na articulação da mandíbula (ATM).
 Possivelmente, a disfunção está ligada a 
fatores genéticos, a situações de estresse, tensão, 
ansiedade, ou a problemas físicos de oclusão ou 
fechamento inadequado da boca, por exemplo.
 O tratamento do bruxismo pode incluir o 
uso de placas, de silicone ou acrílico, que protege os 
dentes, alivia o sistema mastigatório e reduz a 
atividade elétrica muscular causadora da tensão. 
Além disso, o dentista também pode sugerir formas 
de reduzir o estresse, como, por exemplo, prática 
frequente de exercícios físicos, meditação, ioga, 
acupuntura e massagens, entre outras atividades, que 
podem variar de acordo com o perfil do paciente. 
C omo  o  br u x i s mo  n ã o  r ar ame nte  ve m 
acompanhado de depressão e ansiedade, pode haver 
necessidade de um tratamento psiquiátrico.
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Saúde e Bem Estar

São JorgeSão Jorge

O que é insolação?
 O termo insolação caracteriza o 
conjunto de sintomas que afeta os indivíduos que 
ficam expostos excessivamente à luz solar, 
resultando em um aumento de temperatura do 
organismo acima dos limites fisiológicos. Em 
crianças e idosos a insolação geralmente é mais 
grave.
Quais são os sintomas causados pela insolação?
Os sintomas mais frequentes da insolação são a 
desidratação e a queimadura da pele. Quando 
uma pessoa fica muito tempo exposta ao sol, as 
células da sua pele são destruídas e o líquido que 
fica entre elas é eliminado, levando a uma grande 
perda de água pelo organismo. Outros sintomas 
são: dor de cabeça, tontura, vertigem, falta de ar, 
aumento da temperatura corporal, mal-estar e 
vômitos.
Cuidados diante de um caso de insolação:
* Tomar um banho frio ou cobrir o corpo com 
toalhas molhadas em água fria, para diminuir a 
temperatura corporal.
* Ficar em lugar fresco, arejado e à sombra, com a 
cabeça elevada. De preferência um lugar com ar 
condicionado frio ou sob o fluxo de um 
ventilador.  na testa, pescoço, axilas e virilhas.

* Beber bastante água, sucos ou outros líquidos 
para hidratar. Jamais tome ou dê bebida alcóolica.
* Umedecer os lábios com tecido molhado.
* Beber pequenos goles de água com sal (uma 
colher pequena de sal para cada litro de água).
* Remover o máximo de peças de roupas. 
* Usar um hidratante corporal.
* Fazer uma alimentação leve.
* Quando a situação é grave, pode ser necessária a 
internação para hidratação venosa.
Para prevenir a insolação, recomenda-se:
* Passar protetor solar antes de se expôr ao sol, e 
de 2 em 2 horas se estiver na água;
* Beber no mínimo 2 litros de água por dia;
Não pegar sol entre as 11h e as 16 h;
Usar chapéus e óculos de sol mesmo na sombra.



Saúde e Bem Estar
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Desejamos 
Feliz Natal e 
um próspero 

Ano Novo 
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Alimentação

MilleumMilleum
Tele Entrega

3269.22703269.22703269.2270

Agradecemos a preferência! Feliz Natal e Próspero 2016!

Av. Edgar Pires de Castro, 1001

10 temperos e ervas para   
O açúcar certamente não ajuda a emagrecer, mas 
outras especiarias sim. Não só para perder peso, 
muitas ervas e temperos, às vezes pouco usados na 
culinária ocidental, têm propriedades saudáveis 
incríveis. Veja:
1. Ginseng
Algumas formas de Ginseng (também conhecido 
como “erva milagrosa”, “raiz que cura todos os 
males” ou “raiz da vida eterna”) podem acelerar o 
metabolismo e aumentar a energia. Panax ginseng 
em particular pode ajudar a perder peso, de 
acordo com uma pesquisa da Universidade de 
Maryland (EUA). Esta planta é muito usada na 
Medicina Chinesa e considerada boa para a 
longevidade.
2. Pimenta caiena
O principal ingrediente da pimenta caiena, a 
capsaicina, ajuda a queimar gordura e suprimir o 
apetite. Também aumenta o metabolismo, 
fazendo o corpo queimar mais calorias, de acordo 
com uma pesquisa da Universidade de Purdue 
(EUA).
3. Canela
Segundo estudos, a canela reduz o açúcar no sangue 
e o nível de colesterol LDL (o “mau colesterol”). 

Também pode aumentar o metabolismo e os 
níveis de insulina, diminuindo a hipótese de 
desenvolver diabetes.
4. Pimenta preta
A pimenta preta (pimenta preta, pimenta verde e 
pimenta branca são na verdade o mesmo fruto 
(Piper nigrum); a diferença de cor é um reflexo 
dos vários estágios de desenvolvimento e 
métodos de processamento) pode aumentar o 
metabolismo através do seu componente 
principal, a piperina. Não só a pimenta preta 
melhora a digestão, como também ajuda a 
queimar gordura mais rapidamente. Segundo um 
estudo da Universidade de Oklahoma (EUA), a 
pimenta preta pode potencialmente queimar 
tantas calorias quanto as gastas numa caminhada 
de 20 minutos.
5. Dente-de-leão
Sim, o dente-de-leão é uma flor, que pode ser 
consumida na sua forma bruta (e está entre os 
quatro primeiros vegetais com melhor valor 
nutricional). Dentes-de-leão limpam o corpo e 
têm digestão lenta, saciando melhor a fome.
6. Mostarda
A mostarda é uma ótima ferramenta de perda 
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Alimentação

quem busca emagrecer

R$ 12,98 kg

de peso. Pesquisadores do Instituto Politécnico de 
Oxford (Inglaterra) afirmaram que uma colher de 
chá de mostarda pode acelerar o nosso 
metabolismo em quase 25%.
7. Cúrcuma
Esta especiaria cor de laranja, comummente 
encontrada na Índia, ajuda a quebrar a gordura e a 
regular o metabolismo do organismo. Segundo 
um estudo da Universidade de Columbia, 
também pode ajudar a reduzir os riscos de 
diabetes.
8. Gengibre
Pesquisas mostram que o gengibre pode suprimir 
o apetite, ajudar na digestão, remover toxinas e 
elevar a temperatura do corpo para aumentar o 
nosso metabolismo. Praticamente um super-
herói da saúde.
9. Cardamomo
O cardamomo estimula o metabolismo e é pobre 
em gordura saturada. Também pode promover 
uma digestão saudável e aparentemente melhora 
o hálito. Há ainda reivindicações de que o 
cardamomo apresenta propriedades antisséticas, 
diuréticas, expetorantes e laxantes. Pode ser 
usado em cafés, saladas, pães, carnes, pudins, etc.

10. Cominho
Esta planta medicinal ajuda no processo digestivo e 
na produção de energia, ao impulsionar o sistema 
imunitário. Também pode ajudar pessoas com 
asma, artrite, doença renal e cancro de cólon. É 
encontrada geralmente em forma de infusão (chá) 
e comummente usada em casos de flatulência.
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Alimentação

Dicas para uma alimentação infantil saudável
 Depois dos primeiros seis meses de vida, 
a preocupação dos pais com o cardápio dos filhos 
só cresce. Assim como as dúvidas! O principal 
dilema é: como garantir refeições gostosas e 
completas aos pequenos, que ajudem na saúde e 
também no crescimento? Para te ajudar nesse 
desafio, separamos abaixo seis dicas para uma 
alimentação infantil saudável. Confira:

1) Um excelente primeiro passo para evitar 
problemas futuros é educar o paladar das crianças 
desde cedo. Isso pode acontecer por meio de 
ofertas de alimentos naturais e pouco doces. 
Nossas sugestões são as frutas, sucos, papinhas 
salgadas e alimentos orgânicos.

2) Cuidado ao adoçar sucos e oferecer doces. Isso 
pode estimular o paladar da criança e associar essa 
oferta com o sabor dos alimentos. Será muito mais 
difícil para seu filho considerar uma bebida feita 
com fruta natural como algo gostoso, por exemplo.

3) Outra dica importante nessa fase é a insistência. 
Sempre que a criança recusar um alimento, tente 
novamente alguns dias depois. Você pode fazer isso  

em até quatro vezes, sempre com receitas 
diferentes. Só depois dessa experiência você poderá 
confirmar que o pequeno realmente não gosta 
daquele ingrediente.

4) Faça as refeições em locais calmos, silenciosos e 
limpos. Sem muito barulho e com aparelhos como 
a TV, rádio e computador desligados. Seguir uma 
rotina de horários também é fundamental. Isso 
ajuda a regular o metabolismo da criança.

5) Guloseimas como salgadinhos, biscoitos 
recheados e doces devem ser evitados ao máximo.  
Além de supercalóricos, eles contam com poucos 
nutrientes e com substâncias químicas prejudiciais.

6)  E o mais importante: Os pais também devem ser 
bons exemplos! O ideal é que você se alimente com as 
crianças, consumindo os mesmos ingredientes e 
preparações. Isso é importante para que elas sintam 
que estão inseridas nos hábitos alimentares da família.

 Agora é só anotar nossas dicas, fazer a 
sua parte e garantir o sucesso na alimentação dos 
seus filhos em casa!
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Mercado Das FrutasMercado Das Frutas

Sacolão

BARCELLOS
BARCELLOS

Hortifrutigranjeiros

Av. Edgar Pires de Castro, 1895



Alimentação

12

Receitas
Bolo de Natal
Ingredientes
7 colheres de sopa de manteiga em temperatura 
ambiente
2 + 1/4 xícara de chá de farinha de trigo com 
fermento
2 + 1/3 xícara de chá de açúcar mascavo 
1 xícara de chá de uva passa preta sem caroço
1 xícara de chá de uva passa branca sem caroço
40 gramas de conhaque ou rum
1/2 xícara de chá de frutas cristalizadas picadas
1/2 xícara de chá de nozes picadas
1 colher de chá de canela em pó
1 colher de chá de noz-moscada 
1 pitada de cravo em pó
5 unidades de ovos 
2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro 
4 colheres de sopa de água 
1 unidade de limão 
* frutas cristalizadas a gosto

Modo de preparo
Para esta receita é necessário uma assadeira com 
furo central grande untada e polvilhada; um prato 
grande; batedeira, bacia e aro; um fouet e uma 
espátula pão duro.
Pré-aqueça o forno em 250 graus C. Bata na 
batedeira a manteiga, o açúcar, o conhaque, a noz-
moscada e a canela em pó. Acrescente os ovos um 
a um, batendo sempre. Desligue a batedeira, 
adicione a farinha de trigo e acrescente o restante 
dos ingredientes  mexendo com o fouet 
delicadamente. Abaixe a temperatura do forno 
para 200 graus C e leve para assar por 
aproximadamente 50 minutos. Retire do forno e 
espere esfriar.

Farofa Especial
Ingredientes
 1/2 kg de farinha de mandioca crua (ou se 
preferir, farinha de milho em flocos)
 200 g de bacon picado
 1 xícara (chá) de manteiga
2 dentes de alho amassados
2 cebolas picadas
 1 xícara (chá) de nozes picadas
 1 e 1/2 xícara (chá) de uvas passas brancas ou 
pretas, como preferir
 1/2 xícara (chá) de salsinha picada
 sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo e Fazer:
 Em uma panela, doure o alho e o bacon em sua 
própria gordura. Acrescente a manteiga e ponha a 
cebola. Refogue até a cebola ficar macia e 

transparente e junte a farinha de milho. Mexa por  5 
minutos e incorpore as nozes, as uvas passas 
hidratadas e a pimenta-do-reino. Cozinhe no fogo 
baixo, sem parar de mexer com uma colher de pau, 
até a farofa ficar dourada e crocante. Cuidado para 
não queimar. Tempere com o sal e salpique com a 
salsinha. Hidrate as uvas passas por 5 minutos em 
água morna e escorra-as antes de usar.
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Conheça os benefícios da água de coco

Alimentação

 A Água de coco é o líquido encontrado 
no interior do coco. Essa água pode oferecer 
muitos grandes benefícios para a saúde que 
podem melhorar a vida de uma pessoa de várias 
maneiras. Alguns destes benefícios para a saúde 
incluem:
Hidratação: O Consumo de água de coco pode 
repor os fluidos em seu corpo, e fornece 
nutrientes essenciais que não estão disponíveis na 
água regular. Na verdade, a água de coco pode ser 
uma opção melhor em comparação com as 
bebidas esportivas populares, porque ajuda a 
restaurar os eletrólitos no corpo sem o açúcar e 
produtos químicos adicionados que são 
encontradas nas bebidas esportivas.
Acelera o Metabolismo: A água de coco é 
naturalmente livre de gordura e possui um baixo 
valor calórico e também ajuda acelera o seu 
metabolismo. Esses benefícios torná-lo um 
grande suplemento para usar durante a perda de 
peso e pode ajudá-lo a se livrar dos quilos extras 
quando ele é combinado com outros hábitos 
saudáveis.
Baixa Pressão Arterial: A água de coco tem uma 
baixa quantidade de sódio e uma grande 
quantidade de potássio, que é a combinação 
perfeita para reduzir os níveis da pressão arterial. 
Além do consumo da água de coco, você também 
deve comer outros alimentos integrais, naturais 
para o máximo de benefícios para saúde.
Remover Toxinas: As toxinas que se acumulam 
no nosso corpo a cada dia, como resultado de 
processos normais do corpo e do meio ambiente

em que vivemos. Ao se beber água de coco irá 
ajudá-lo o corpo a se livrar dessas toxinas de 
forma rápida e eficiente.
Prevenção de Doenças: A água de coco tem 
propriedades anti-virais e bebê-lo em uma base 
regular irá ajuda-lo a combater infecções e 
doenças. Na verdade, alguns especialistas em 
saúde têm mostrados que a água de coco ajuda a 
estimular o sistema imunológico, além de tratar 
qualquer condição de saúde atual, o que significa 
que ela pode prevenir doenças futuras.

CONSULTE ÁREA DE 
ENTREGA GRATUITA
ACEITAMOS CARTÕES

De quarta a 
segunda das 
18h30 às 0h
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Residencial e Comercial

Adubos naturais que podem ser feitos em casa
 A d u b o s  n ã o  s ã o  m a i s  d o  q u e 
suplementos alimentares para as plantas, 
fornecem-lhes os nutrientes necessários para que 
estas possam crescer de forma saudável.
 Nem todas as plantas têm as mesmas 
necessidades, portanto antes de aplicar qualquer 
adubo devemo-nos informar sobre o adubo indicado 
para cada tipo de planta. Estes adubos naturais 
abaixo são muito versáteis e dos mais utilizados.
1. Regar com leite
 Esta técnica é especialmente útil para os 
tomateiros, pois ajuda a combater o míldio tão 
comum nestas plantas. Basta misturar leite e água 
na proporção de 3 copos de leite para 7 copos de 
água e efetuar a rega normalmente.
 Como forma de prevenção deve-se 
regar ocasionalmente quando as plantas ainda são 
jovens, podendo começar no momento em que 
são mudas. 
 Quando o míldio já atacou, rega-se de 3 
em 3 dias durante 3 semanas. Há quem borrife as 
folhas já atacadas, mas os tomateiros não gostam 
de água nas folhas. Quando já estão muito 
atacadas retire as folhas e regue apenas na terra.
2. Cascas de ovo

 Dentro dos adubos naturais, o de cascas  
e ovo é muito simples de fazer e traz grandes 
benefícios às plantas. Ricas em cálcio e potássio 
estas cascas vão ajudar a planta a desenvolver-se. 
Uma das plantas que beneficia bastante deste 
adubo são os pimenteiros.
 Como se faz:
Lavar as cascas de ovo;
Triturá-las com a ajuda de um pilão de cozinha;
Aplicar na terra em volta da planta;
Se possível, deve-se misturar na terra quando se 
planta. Se já tiverem a planta no vaso podem aplicar 
na mesma e tentar misturar o melhor possível sem 
incomodar as raízes.
3. Borras de café
 As borras de café são ricas em azoto, potássio
e fósforo, mas não devem ser aplicadas em demasia.
 Existem várias formas de utilizar as borras,  
mas a forma mais simples de utilizar em casa é diluir 
100 gramas de borra de café para 1 litro de água.
 Não se deve colocar diretamente as borras 
de café na terra, pois ao se decomporem vão roubar 
nutrientes necessários à planta. Deve optar por diluir 
na água. Fica um fertilizante mais fraco, mas ainda 
assim muito benéfico.
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Residencial e Comercial

Estofa-car

Alo Gessos
Colocação de forros /molduras /sancas

e restaurações.

Orçamento gratuito /atendemos 
Cidade Baixa e Centro.

Fones: 3217-1706 / 8428-4641  
9427-7567        /8334-2767    
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Festas e Eventos

É HORA DE DAR RISADA

Na 

Biblioteca

Um homem com ar de intelectual entra 

em uma biblioteca e se dirige à 

atendente.

Cheio de si, pergunta:

- Desculpe-me! Poderia me dizer onde 

se encontra o livro ' Homem, o ser mais 

perfeito da Terra'??

A atendente olha para o visitante e 

responde com firmeza:

- Sinto muito, senhor, mas aqui não 

temos livros de ficção científica.

Joãzinho

Certo dia, Joãozinho foi pedir emprego 

em uma loja de imagens de santo. A dona 

da loja perguntou durante a entrevista:

- Você conhece cada uma desta imagens?

Com medo de ser rejeitado, ele mentiu:

- Sim, conheço todas!

Foi logo contratado. Mais tarde, veio 

uma velhinha e lhe pediu:

- Meu filho, eu queria uma imagem de São 

Jorge.

Ele foi buscar no estoque e quando 

voltou, vinha trazendo a imagem de São 

Pedro com a chave na mão. A velhinha 

então perguntou:

- Ei, São Jorge não tinha um cavalo?

Joãozinho pensou rápido e disse:

- Tinha, mas vendeu. Agora, ele tem um 

carro. Olha só a chave na mão dele!
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Festas e Eventos

6 dicas indispensáveis para produzir eventos infantis
 Chamar os amiguinhos da escola para a 
festa é uma das coisas que as crianças mais gostam 
no aniversário. Contudo, os pais precisam 
conciliar os desejos da criança com o orçamento 
da família. Confira algumas dicas:
Recreação: As atividades devem ser escolhidas de 
acordo com a idade dos convidados e local da 
festa. Fazer uma recreação com brincadeiras 
antigas, como: pintura, jogos com bola, dança das 
cadeiras e caça ao tesouro, corrida de sacos, é uma 
opção barata e que costuma entreter bastante as 
crianças. 
Doces e comida: Fazer as comidinhas e docinhos 
em casa é uma boa dica para economizar na parte 
dos comes e bebes de uma festa. Lanchinhos como 
minipizza, cachorro quente e pão de queijo são 
receitas fáceis e populares entre as crianças. 
Beijinhos e brigadeiros são os doces preferidos 
dos pequenos e também podem ser feitos em casa. 
Bexigas grandes recheadas com guloseimas 
também é um item barato que diverte as crianças.
Bebidas : Se o orçamento estiver apertado, corte as 
bebidas alcoólicas destinadas aos adultos. Apesar 
de o refrigerante ser quase presença obrigatória

em festas infantis, a dica é investir em diferentes 
sabores de suco para oferecer uma opção mais 
saudável. 
Decoração: Para baratear a produção da festa, 
principalmente no quesito decoração, a sugestão 
das especialistas é fazer tudo manualmente. 
Bandeirinhas, bexigas e até mesmo os próprios 
brinquedos da criança ajudam a compor a 
decoração. 
Lembrancinhas: Quanto mais personalizada for, 
maior será o gasto. Opções comestíveis, como 
chocolates e balas, em caixinhas de papelão, costumam 
fazer sucesso entre os pequenos e são fáceis de fazer.
Foto e vídeo: Registrar as festas infantis é bacana 
porque ajuda a reviver as fases da criança e como 
essas datas foram comemoradas. Uma boa ideia é 
fechar a filmagem e deixar para fechar o álbum 
depois, quando as contas estiverem mais 
tranquilas.
 Seguindo dicas dessa lista, você tem 
duas soluções em uma só: o que não pode ficar de 
fora de uma festa infantil e como evitar os gastos 
exagerados.
 Agora, é aproveitar a festa! 
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Dicas para escolher revestimentos para sua cozinha  

 Um dos aspectos mais importantes na 
reforma ou na construção de cozinhas é a escolha 
dos pisos e revestimentos, afinal, além de 
cumprirem um papel estético no ambiente, eles 
também interferem na funcionalidade e na própria 
higiene do espaço. 
 C omo  s ã o  mu ito s  o s  t ip o s  d e 
revestimentos disponíveis no mercado, com 
modelos, cores, tamanhos, materiais e formatos 
diferentes, confira agora mesmo as dicas que 
preparamos para que você não se perca em meio a 
esse enorme mar de possibilidades! Vamos lá? 
Considere o estilo da decoração.
 Na hora de escolher revestimentos para 
sua cozinha, considere o estilo geral do restante da 
décor e procure seguir um conceito. Se a decoração é 
moderna, irreverente e divertida, aposte em 
revestimentos coloridos. Caso a cozinha seja mais 
clássica e tradicional, prefira revestimentos brancos, 
em cerâmica ou porcelanato. Já se sua cozinha tem 
uma pegada vintage, aposte em azulejos 
hidráulicos, que voltaram com tudo! Pense na 
qualidade do material.
 Ao comprar revestimentos para a 
cozinha, não observe apenas o preço e a beleza do 
material, mas foque também na qualidade do 

produto, optando por marcas confiáveis e avaliando 
o custo-benefício das peças, levando em conta aí a 
durabilidade, a impermeabilidade e a garantia do 
revestimento. Lembre-se de que produtos baratos 
demais tendem a ser mais frágeis e apresentar 
irregularidades, fazendo com que, nesse caso, a 
economia inicial custe caro posteriormente. Escolha 
cores por seus efeitos.
 Os revestimentos não só embelezam a 
cozinha, como também protegem o local da 
umidade, da sujeira e dos resíduos de gorduras e 
alimentos. Daí a importância de optar por materiais 
resistentes, práticos e fáceis de limpar. Nesse sentido, 
tanto a cerâmica como o porcelanato são altamente 
recomendados. Já revestimentos mais porosos 
devem ser evitados a todo custo! 
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Apresente este anúncio e ganhe 10% de desconto em 
metais e assessórios para pintura - com pagamento à vista.
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Dicas para um projeto de garangem

 A garagem, a lém de acomodar 
seguramente a quantidade de veículos (carros, 
motos, bicicletas, barcos) também deve oferecer 
proteção para os membros da família permitindo 
uma circulação segura durante a chuva, por 
exemplo.  Confira nossas dicas:
1 – Pesquisa junto a prefeitura códigos ou 
restrições necessárias para a construção de uma 
garagem. Descubra se você vai precisar de uma 
licença de construção.  Crie um bom projeto, 
uma vez que uma garagem mal construída pode 
desvalorizar o preço de mercado da sua casa.
2 - Desenvolva alguns esboços da sua casa e 
medições do espaço destinado à garagem. 
Desenhe de várias maneiras diferentes antes de 
escolher a sua versão quase final, a qual você deseja 
converter para o papel milimetrado. Tenha em 
mente que um quadrado de papel milimetrado 
representa quinze centímetros de espaço real. 
Projete o telhado da garagem para combinar 
harmoniosamente com o telhado da sua casa.
3 - Planeje usar madeira que pareça sofisticada e 
grande o suficiente para realçar a sua casa. Não 
utilize placas pequenas de madeira para construir  
a garagem, destruindo a estética, mas também não 
economize no tamanho do apoio de madeira, 
devido a razões de segurança. Nunca subestime o 
peso do telhado de uma garagem, especialmente 
um coberto de telhas de barro.
4 - Projete uma garagem com telhado de quadril, 
em forma de “A” ou inclinado que desça 30,5 
centímetros de frente para trás. Evite o uso de um 
telhado com inclinação simples, semelhante a um 
telhado plano, na parte da frente de sua casa. 

Instale um telhado inclinado simples na parte de 
trás da casa, onde não será visível da calçada da 
frente. Consulte um carpinteiro especializado 
para projetar uma estrutura que irá suportar o 
peso total da estrutura.
5 - Desenhe a garagem com calhas, rufos e dutos 
para retirar a água da chuva. Crie as linhas do 
telhado da garagem com todas as caleiras 
combinando com as calhas da sua casa. Planeje 
construir um quartinho/armário ou mesmo para 
acomodar uma cisterna em uma parede, se você 
desejar. Projete o enquadramento para a parede 
com o espaço de armazenamento para ajudar a 
suportar o peso de toda a estrutura. Crie portas de 
correr de madeira para cobrir o espaço de 
armazenamento.
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João Antônio da Silveira, 2600 - Restinga
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Faça fotos e vídeos melhores com seu smartphone
 Os smartphones mais modernos 
ostentam câmeras com vários pixels e recursos para 
aperfeiçoar a produção de fotos e vídeos. Separamos 
as melhores dicas para uma tirar uma boa foto.
1. Regulagem do foco
Configurar o foco da câmera é uma boa opção para 
evitar borrões e elementos tremidos. Na maioria dos 
smartphones, basta dar um toque na tela para 
escolher o local do foco principal.
2. Mantenha uma margem
Se a intenção do usuário é tirar uma foto bacana ele 
deve se preocupar com a margem. É preciso deixar 
um espaço "de segurança" em volta do elemento 
principal caso o retrato precise ser cortado, assim, a 
foto não perde nenhuma parte importante durante 
as edições e adequações para diferentes plataformas.
3. De costas para o sol
 

A iluminação é um fator primordial para obter 
bons resultados durante a captura de imagens. 
Recomenda-se que o fotógrafo fique virado de 
costas para o sol, assim, os elementos da foto 
serãoiluminados naturalmente e a imagem não vai 
ficar com aquela claridade extrema.
4. Evite o zoom
O zoom digital não costuma fazer fotos com ótima 
qualidade. Um retrato aproximado com a câmera do 
celular tende a perder uma série de detalhes, além de 
ter a nitidez reduzida. 
5. Estabilidade
Manter o smartphone estabilizado é essencial, 
principalmente durante a gravação de vídeos, afinal, 
imagens borradas e tremidas não são muito úteis. 
Para alcançar resultados melhores recomenda-se 
que o usuário opte pelo uso de tripés.

O Painel eletrônico, desde a sua instalação gera um considerável aumento de clientes.
Em custo/benefício de pequeno

valor, não há melhor mídia
 nem resultado mais imediato.

100 vezes mais econômico e
100 vezes mais eficiente que televisão.

Garantia e manutenção gratuita
em troca da divulgação de
 nosso telefone no painel.

Av. Presidente Roosevelt, 757 - São Geraldo - POA
F: 3085-0885 / 3085-0883 / 9805-5158 | gerenciakecher@hotmail.com
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Como ensinar seu filho a lidar com a frustração

 Assim como nós passamos por este 
aprendizado um dia, nossos filhos também 
terão que aprender a lidar com as emoções 
que a vida lhes proporcionará. Aprender a 
lidar com a frustração é uma das mais 
importantes, afinal, nem sempre nós ven-
cemos, nem sempre nos saímos bem e nosso 
perfil e índole também são embasados em 
insucessos.
 Nas crianças, estas possíveis perdas (e 
o proveito de tirar ensinamentos delas) podem 
começar cedo, seja por perder um jogo no 
videogame, tirar notas baixas ou não ganhar o 
brinquedo que desejava.
 Como a decepção faz parte tanto da 

vida das crianças como dos adultos, quanto antes 
elas estiverem preparadas, maior experiência terão 
no futuro, na vida adulta.
 Claro que nenhum pai deseja ver o filho 
sofrer com uma derrota, mas nessa hora os pais 
devem saber como se portar. 
Como você pode ajudar seu filho a superá-las
As formas são diversas. Na escola, por exemplo (e 
serve para diversas situações), é importante que ele 
entenda que só se sairá bem, tirará aquela nota alta 
que o seu colega de classe tirou, se ele se esforçar, 
estudar, se empenhar, caso contrário, existem 
grandes chances de ele não ir bem em uma prova.
 Dar tudo que ele quer na hora que ele 
quiser não é tão legal assim, saber esperar a hora 
certa é um bom ensinamento contra a frustração e 
de que existem regras.
 Quando dizem que preparamos nossos 
filhos para o mundo, tem muita verdade nisso. 
Afinal, devemos ensiná-los, instruí-los e 
mostrarmos o melhor caminho a seguir. Nós 
criamos, nós educamos, nós queremos apenas o 
melhor e que a caminhada deles seja por um 
caminho menos conturbado e mais feliz.

Larissa
e Ilda
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Fidelidade canina:
cães rejeitam pessoas que são hostis com seus donos

 Sabe aquela frase de que o cão é o 
melhor amigo do homem, não é? Parece que esta 
afirmação cada vez tem mais fundamento 
quando o assunto é a fidelidade do seu pet. De 
acordo com um estudo japonês, os cães não 
gostam das pessoas que são desagradáveis    com 
seus donos, e rejeitam até mesmo comida se ela é 
oferecida pelas mesmas.
 "Descobrimos pela primeira vez que 
um cão pode avaliar a sociabilidade de um 
indivíduo, independentemente de seu interesse 
direto", explicou à AFP, Kazuo Fujita, um 
professor de psicologia da Universidade de Kyoto 
e diretor do estudo, que foi publicado no final de 
maio na revista científica "Animal Behaviour", 
em Amsterdã.
 Conforme a idéia do professor, os cães 
seriam capazes de julgar uma pessoa com base 
em seu comportamento social.
Como foi o estudo
 54 cães foram divididos em três grupos 
e participaram de uma série de experimentos.
 O grupo chamado 1, recebeu a comida 
das mães de uma pessoa que se negava a ajudar 
seu dono a abrir uma lata de comida na sua frente. 
Os cães tinham ao mesmo tempo a possibilidade 
de escolher a comida servida por  uma pessoa

«neutra", desconhecida dos animais e que não 
demonstrava qualquer sentimento.
 Os cães do chamado grupo 2 podiam 
escolher entre um a comida servida por uma 
pessoa que ajudou seu dono a abrir a lata e outra, 
idêntica, de uma pessoa neutra. Já os cães do 
grupo 3 podiam escolher entre duas pessoas que 
não tiveram nenhuma interação com seus 
proprietários.
 Os testes foram repetidos por quatro 
oportunidades e no primeiro grupo, apenas um, 
dos 54 cachorros, escolheu o pote da pessoa que 
não colaborou com seu proprietário. Nos outros 
grupos, os animais foram indiferentes na 
preferência pela pessoa que os alimentava.
 O professor Fujita reforça a idéia de 
que os cães partilham com os seres humanos a 
capacidade de agir de forma independente de 
seu interesse pessoal. Segundo ele, se os cães 
agissem apenas por interesse, não teria havido 
nenhuma diferença entre os grupos.
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Automotivo

Existem sete tipos de motoristas no mundo, diz estudo
 A London School of Economics and 
Political Science (LSE), em parceria com a fabricante 
de pneus Goodyear, realizou um estudo sobre o 
comportamento de motoristas a partir das ações de 
outros condutores. Confira quais são os tipos e com 
qual você se identifica:
1) O Professor: Gosta de ensinar aos demais o que 
eles fizeram de errado e espera por uma palavra de 
reconhecimento pelos serviços prestados.
2) O Sabichão: Acha que está rodeado por pessoas 
incompetentes e contenta-se em gritar em tom 
condescendente com os outros condutores na 
proteção do seu próprio automóvel.
3) O Competitivo: Precisa passar à frente de todos os 
outros condutores e irrita-se quando alguém se 
"intromete" no seu caminho. É provável que acelere 

quando alguém tenta ultrapassá-lo.
4) O Justiceiro: Se identifica algum comportamento 
que considera errado por parte de outro motorista, 
tenta puni-lo de alguma maneira. Frequentemente, 
sai do próprio carro para tirar satisfações.
5) O Filósofo: Aceita as falhas dos outros condutores e 
tenta explicá-las racionalmente. Consegue controlar 
os seus sentimentos quando está no volante.
6) O Evasivo: Trata impessoalmente os erros dos 
demais motoristas e não os leva em conta como 
riscos ao volante, considera-os apena mal 
motoristas.
7) O Fugitivo: Ouve música ou fala ao telefone para 
se isolar. Os fugitivos distraem-se com relações 
sociais selecionadas para não se relacionarem com 
nenhum dos outros condutores na estrada.
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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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Horóscopo

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixe

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

 A partir do dia 10, 
questões relacionadas à sua 
vida profissional e carreira, vêm 
à tona. Você pode receber uma 
proposta para fazer parte de 
uma nova equipe de trabalho, 
ou para trabalhar em uma nova 
empresa. Você estará mais 
simpático e sociável.

 A partir do dia 10 inicia 
uma fase em que você estará 
mais voltado para os estudos, 
para a comunicação. Se estiver 
envolvido com publicações, a 
fase promete ser altamente 
benéfica. Um projeto de médio 
prazo pode começar.

 Nas três primeiras 
semanas do mês, cuidados 
com períodos de tensão e 
p o s s í v e i s  c o m p l i c a ç õ e s 
relacionadas a um romance ou 
namoro. Um acontecimento 
imprevisto pode desencadear 
um problema mais sério.

 No dia 11, se você 
estiver desempregado, ou 
querendo mudar de emprego, 
arregace as mangas e comece a 
enviar curriculuns, pois em 
pouco tempo você pode ter 
b o a s  n o t í c i a s  o u  p o d e 
convidado para participar de 
um novo projeto.

 A s  t r ê s  p r i m e i r a s 
semanas do mês indicam dias de 
baixa energética e saúde frágil. 
Nessa fase, você precisa cuidar de 
si mesmo e procurar renovar sua 
energia vital todos os dias, através 
d e  b a n h o s  e n e r g é t i c o s , 
meditação, prática de yoga ou 
exercícios moderados e regulares.

 N o  d i a  2 5 ,  s e u s 
relacionamentos, tanto os 
pessoais, quanto os profissionais 
podem se movimentar. Este 
pode ser um momento que 
m a r c a  a  fi n a l i z a ç ã o  d e 
negociações envolvendo uma 
sociedade ou parceria comercial.

 D u r a n t e  a s  t r ê s 
primeiras semanas do mês, 
ocorrerá uma fase em que você 
d e v e  t o m a r  c u i d a d o s 
redobrados com suas finanças. 
Procure não se envolver em 
dívidas ou gastos desneces-
sários.

 N o  d i a  2 2 ,  v o c ê 
p o d e r á  e s t a r  t o t a l m e n t e 
voltado para o seu trabalho e 
projetos. Você pode receber um 
convite para trabalhar em outra 
empresa, em uma nova equipe 
de trabalho. Caso esteja com 
problemas de saúde, sua saúde 
melhora nesse dias.

 O  d i a  1 1   c h e g a 
indicando dias  de maior 
planejamento futuro e algumas 
mudanças importantes em 
todos os setores de sua vida. 
Uma nova fase começa e dura 
a p r o x i m a d a m e n t e ,  t r ê s 
semanas. 

 D u r a n t e  a s  t r ê s 
primeiras semanas do mês, 
pode ocor rer  tensão em 
projetos que envolvem sua 
carreira e seu crescimento 
profissional. Procure evitar 
confrontos e embates, que 
podem ser frequentes.

 O mês começa sob a 
influência da Lua Minguante em 
Virgem deixando você mais 
fechado e disposto a deixar 
algumas situações, sentimentos 
e pessoas para trás. O momento 
envolve reflexão e necessidade 
de ficar só.

 O  d i a  1 1   c h e g a 
indicando um período de 
mudanças em seus projetos 
profissionais. Um plano de 
negócios pode precisar de 
revisão. Uma nova fase pode 
chegar  através de novos 
projetos, que você terá um 
papel fundamental.
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