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VOCÊ, EMPREENDEDOR: QUER UMA BOA 
NOTÍCIA? ENTÃO SEGURA ESSA!

Buscando facilitar sua vida, a Revista  
ProcureAche criou um espaço no site para divul-
gação do seu negócio de forma gratuita! Sim, gra-
tuita!

Mas como funciona?
Entre agora no www.procureacherevista.

com.br e cadastre-se! No menu “membros”, basta 
você inserir um nome de usuário, e-mail e senha 
e pronto! Você estará apto a divulgar seu negócio 
ou produto através de texto, imagens e contatos, 
inclusive de suas Redes Sociais!

Os anúncios ficarão disponíveis aos internau-
tas na área de membros. E você pode ainda divul-
gar o seu link para futuros clientes!

A Revista ProcureAche torce por você e lhe 
deseja bons negócios!

FELIZ DIA DOS PAIS

Ele é forte, é protetor, é o provedor. 
É amado pela criança, é incompreendido 
pelo adolescente, é careta para o jovem. É 
nosso amigo quando nos tornamos adul-
tos, é o socorro quando nos tornamos 
pais. O nosso pai é aquele que nos ensi-
nou tudo, o nosso maior exemplo.

Um Feliz Dia dos Pais a todos os pais 
leitores e apoiadores da revista Procure-
Ache!
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VITAMINAS E SUAS FONTES  
ALIMENTARES

Vitamina A (retinol): encontrada em vegetais de 
cor alaranjada, hortaliças de coloração verde escura, 
leite e derivados, ovos e fígado.

Vitamina B1 (tiamina): encontrada em carnes, ve-
getais folhosos, legumes, cogumelos e grãos integrais.

Vitamina B2 (riboflavina): encontrada em carnes, 
hortaliças, grãos integrais, leites e derivados.

Vitamina B3 (niacina): encontrada em carnes, ve-
getais folhosos, grãos, nozes e ovos.

Vitamina B5 (ácido pantotênico): encontrada em 
carnes, hortaliças, grãos integrais, frutas e leites e de-
rivados.

Vitamina B6 (piridoxina): encontrada em carnes, 
hortaliças, grãos integrais e nozes.

Vitamina B7 (biotina): encontrada em carnes, hor-
taliças, legumes e ovos.

Vitamina B9 (ácido fólico): encontrada em hortali-
ças verdes, legumes, grãos integrais e nozes.

Vitamina B12 (cobalamina): encontrada em car-
nes, ovos, leites e derivados.

Vitamina C (ácido ascórbico): encontrada em fru-
tas como acerola, limão, laranja, maracujá e também 
no brócolis.

Vitamina D (calciferol): encontrada em alguns 
peixes, leite e derivados, além de gemas de ovo. Além 
disso, a vitamina D pode ser produzida pelo organismo 
quando a pele é exposta à luz solar.

Vitamina E (tocoferol): encontrada em óleos vege-
tais, sementes, grãos integrais e nozes.

Vitamina K (filoquinona): encontrada em horta-
liças verdes e, como citado anteriormente, é também 
produzida por bactérias presentes no intestino.

PERDA AUDITIVA E ISOLAMENTO 
SOCIAL

Com a recomendação das autoridades de saúde, 
alertamos para o risco de o isolamento social causar 
prejuízos de ordem social, física e cognitiva nos idosos. 
Um dos fatores observado é a sensação de solidão. 
A perda auditiva não tratada (aqueles que não usam 
aparelhos auditivos) tem sérias consequências emo-
cionais e sociais para as pessoas idosas. Estudos des-
mascaram o mito de que a perda auditiva não tratada 
em idosos é uma condição inofensiva. Adultos com 
deficiência auditiva com 50 anos ou mais são mais pro-
pensos a relatar depressão, ansiedade e paranoia; e 
são menos propensos a participar de atividades sociais 
organizadas, em comparação com aqueles que usam 
aparelhos auditivos.

Pessoas que não usam aparelhos auditivos têm 
uma probabilidade consideravelmente menor de par-
ticipar de atividades sociais. Indicamos uma interação 
familiar saudável com a realização de atividades cogni-
tivas e físicas com os idosos - Além de exercitar o corpo, 
é preciso exercitar a mente. A família deve estar atenta 
e incentivar a participação do idoso nos momentos de 
convivência e diálogo. A falta dessas atividades pode 
aumentar o declínio cognitivo. Incentive a realização 
de jogos, leitura, entre outras tarefas e exercícios.

Os usuários de aparelhos auditivos relatam me-
lhorias significativas em muitas áreas de suas vidas, 
variando de seus relacionamentos em casa e senso de 
independência à vida social. As famílias de usuários de 
aparelhos auditivos também observam as melhorias.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS 
(51)98201.0132 / 3022.2100



SAÚDE E BEM-ESTARProcureAche 5Tiragem: 85.000 exemplares
Anuncie: 51. 981.427.686

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

IDOSOS: CUIDADOS ESPECIAIS 

Em idosos com diabetes é importante ter 
uma alimentação fracionada, evitando grandes 
períodos em jejum, uma vez que esses pacientes 
são mais suscetíveis à hipoglicemia sintomática 
(queda da glicose no sangue). A princípio, não há 
a recomendação de medir a glicemia diariamen-
te em pessoas que não tomam insulina. 

Idosos hipertensos devem se manter hidra-
tados, pois esses são mais vulneráveis à variação 
do volume corpóreo, podendo assim apresentar 
hipotensões sintomáticas (queda da pressão ar-
terial). 

Nos pacientes com osteopenia/osteoporose, 
é indicado ter uma alimentação rica em cálcio e 
exposição solar em horários adequados e com 
proteção, e evitar as quedas para diminuir o risco 
de fraturas, grande causa da perda de mobilida-
de em idosos.
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. 
MÁRCIO SECCO / DR. EVALDO WIETH

O consultório Dr. Eval-
do Wieth, com uma tradi-
ção de mais de 46 anos de 
odontologia prestada no 
bairro Passo da Areia, na Av. 
Assis Brasil, 1800 sala 203, 
está mudando de nome. O 
local de referência em saú-
de bucal vai passar a ser en-

contrado nas mídias sociais como consultório Dr. 
Márcio Secco/ Dr. Evaldo Wieth.

O Dr. Evaldo agradece a seus pacientes pela 
confi ança que lhe foi depositada por todos esses 
anos de serviços prestados com senti mento de 
missão cumprida, Dr. Evaldo passará o seu tempo 
se dedicando aos seus hobbies, dentre eles curti r 
o neto e a vida mais tranquila. 

Dr. Márcio Secco se compromete  a manter 
o consultório como uma referência a quem de-
seja um atendimento sofi sti cado e personalizado, 
trazendo ao consultório as melhores práti cas da 
odontologia. “Desde já, coloco-me à disposição 
para realizar tratamentos de canais, cirurgias e 
implantes dentários a todos os pacientes novos 
e tradicionais e, assim, sintam-se acolhidos como 
sempre se senti ram com o Dr. Evaldo.”

Dr. Marcio Secco

HIPNOSE X MEDITAÇÃO 
Uma dúvida muito recor-

rente é: Qual a diferença de 
hipnose e meditação?

A principal diferença entre 
meditação e hipnose está na 
forma em que acessamos o mesmo estado men-
tal. Com muita práti ca de meditação, é possível 
acessar um estado bem profundo de relaxamen-
to e, através de mantras, criar novas sinapses. 
Assim, propicia-se uma mudança psíquica e, por 
consequência, uma mudança fí sica. A hipnotera-
pia ajuda a realizar essa ati vidade de forma rápi-
da e direta.  Se você está com difi culdades para 
mudar um padrão de pensamento, senti mento 
ou comportamento converse  diretamente com 
o hipnoterapeuta da SOS HIPNOSE.

Fonte: SOS HIPNOSE - www.soshipnose.com.br 
Hipnoterapeuta Rodrigo Ambros SBH. 0133
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

CONHEÇA OS PRINCIPAIS PERIGOS 
CAUSADOS PELA AUTOMEDICAÇÃO

O que é a automedicação?
A automedicação se 

defi ne pelo uso indiscrimi-
nado de remédios, sem a 
prescrição de um profi s-
sional da saúde.

Geralmente, a me-
dicação é indicada por 
algum amigo ou familiar que tenha passado por 
uma boa experiência com ela. Ou, ainda, a pró-
pria pessoa que toma a iniciati va de testar um re-
médio para o alívio rápido de algum desconforto.

Quais os perigos da automedicação?
Existem alguns perigos ocultos por trás da 

decisão de se automedicar. É possível que o pa-
ciente desenvolva alguma resistência à substân-
cia, como no caso de anti bióti cos ou anti -infl a-
matórios. Isso signifi ca que na próxima vez que 
for necessário fazer o uso da mesma medicação, 
o remédio poderá não fazer o efeito esperado.

Existe também a possibilidade de causar in-
teração com outro remédio do qual o indivíduo 
já faça uso. Muita gente não sabe, mas alguns 
ti pos de medicamentos podem diminuir, tem-
porariamente, o efeito do anti concepcional, por 
exemplo. Pessoas que tomam anti coagulantes 
também precisam se atentar quanto a isso, para 
não correrem o risco de desenvolverem trom-
bos, com o corte do efeito.

Também não se pode esquecer da possibili-
dade de intoxicação, ou seja, quando é ingerida 
uma quanti dade de remédio maior do que o or-
ganismo consegue assimilar.  Ou, ainda, da de-
pendência, em que o paciente precisa, cada vez 
mais, de uma dose maior da substância, para que 
tenha o resultado desejado.

nado de remédios, sem a 

ESTRESSE E SUAS FASES
O estresse é um esta-

do de esforço do organis-
mo para se adaptar a situ-
ações que modifi cam seu 
equilíbrio interno. Fatores 
do dia a dia podem desen-
cadear essa resposta do corpo.

Fases do estresse
Fase de alerta: É uma fase relati vamente rá-

pida que ocorre logo após o estí mulo dos fatores 
estressores. Ao perceber esse estí mulo, o corpo 
prepara uma resposta, a qual não será manti da 
por muito tempo. Nessa fase, há a parti cipação 
do sistema nervoso simpáti co.

Fase de resistência: nessa fase, o corpo tenta 
manter-se em equilíbrio, e as manifestações agu-
das desaparecem. Nesse ponto, surgem sinais de 
desgaste, e o organismo torna-se mais suscetí vel 
a doenças e outros problemas mentais, fí sicos e 
emocionais.

Fase de exaustão: é quando todos os sinto-
mas estão mais intensos. Nesse momento, são 
observadas as difi culdades para dormir, o isola-
mento social, queda de cabelo, problemas sexu-
ais e irritabilidade. Quando prolongada, essa fase 
pode desencadear ainda problemas mais graves, 
como doenças cardíacas, depressão e úlceras.
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NADA DE PRESSA DURANTE A  
ESCOVAÇÃO

Escovar os dentes não 
deve ser uma tarefa feita 
com pressa. Até porque 
bastam 2 minutos para 
uma escovação eficiente. 
Por isso, dedique-se bem 
nesse tempo. Além disso, fique atento à força 
aplicada na escova. Com uma maior pressão so-
bre as cerdas, pouco a pouco, o esmalte dentário 
acaba sendo desgastado e prejudicado, causan-
do até ferimentos na gengiva. Para uma escova-
ção ideal, faça movimentos circulares e contro-
lados sobre os dentes e gengiva, sem excesso de 
força. E ainda, vale a pena optar por uma escova 
com cerdas macias ou extra macias. Não esqueça 
também de escovar a parte de trás dos dentes e 
a língua.

BEBER DURANTE A REFEIÇÃO  
ENGORDA? 

Há muita gente que acredita na dieta da 
água: você enche o estômago com ela para co-
mer menos e, assim, emagrece. Não caia nessa. 
Tomar muito líquido pode engordar não só dire-
tamente, por aumentar significativamente as ca-
lorias da refeição quando você consome suco de 
laranja, refrigerante e outras opções açucaradas, 
como também indiretamente. 

Mesmo se consumir bebidas sem calorias - 
como água ou opções zero açúcar -, ao encher o 
estômago de líquido você faz com que o cérebro 
registre uma falsa saciedade. Quando a sensação 
passar, como o corpo não recebeu nutrientes su-
ficientes, a fome volta com tudo, e o comum é 
compensar exagerando na próxima refeição.  

Mais: entupir-se de água faz o estômago dila-
tar na hora. O órgão é um músculo que comporta 
um volume de cerca de um litro a um litro e meio 
de alimento. Mas ele tem a capacidade de se ex-
pandir em até quarenta vezes. Se você o enche, 
com o passar do tempo, o estômago se distende, 
e será necessário uma quantia cada vez maior de 
alimento para saciá-lo. Assim, o total de calorias 
só sobe - e os dígitos na balança também. 
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COMO SE PREVENIR DO  
CORONAVÍRUS AO IR NO  

SUPERMERCADO
• Nunca fique a menos de um metro de ou-

tra pessoa.
• Considere que sua mão está sempre suja. 

Nunca leve a mão à boca, ao olho, ao nariz ou 
aos cabelos.

• Guarde álcool gel e álcool líquido 70% com 
um rolo de papel toalha no carro. Coloque as 
compras no porta-malas e, em seguida, abra a 
porta do carro e passe álcool gel na mão (ainda 
fora do veículo)

• Molhe uma folha de papel toalha com 
álcool líquido 70% e passe no volante, no freio 
de mão, na alavanca das marchas, na maçaneta 
interna da porta, nos controles dos vidros e nos 
controles do rádio.

• Não faça desinfecção do carro por fora. 
Considere sempre que o veículo está contamina-
do. Feche a porta e desfrute a viagem.

• Higienize os alimentos ao chegar em casa. 
Mergulhe as verduras e frutas em uma solução 
com água sanitária diluída (siga as instruções do 
rótulo) e depois enxágue com bastante água cor-
rente.

• Passe álcool 70% em embalagens de ali-
mentos que serão armazenadas.

• Higienize também os produtos não comes-
tíveis. Limpe-os com álcool 70% ou deixe-os ao 
sol por pelo menos duas horas.

• Sempre que chegar em casa tire os sapa-
tos, troque de roupa, lave as mãos e os braços 
(até o cotovelo).

• É fundamental ter uma roupa de rua. 
Guarde-a sempre no mesmo lugar e volte a ves-
ti-la somente antes de sair. Não transite com ela 
pela casa.

QUIROPRAXIA E O ESTADO  
EMOCIONAL 

A Quiropraxia se foca na eliminação das su-
bluxações (é o desajuste/desalinhamento das 
vértebras e articulações da coluna vertebral). A 
correção das subluxações vertebrais de forma 
regular permite que o fluxo da força vital circule 
entre o cérebro e o corpo sem interferências. 
Isso tem inúmeros efeitos positivos sobre o as-
pecto físico e emocional.

Seu cérebro pode regular e controlar de 
maneira ótima todas as funções orgânicas e sua 
fisiologia. Quando a energia vital flui do cérebro 
para o corpo e vice-versa, sua vitalidade fica ma-
ximizada. O seu estado emocional também está 
afetado pelo fluxo vital de energia entre seu cé-
rebro e o resto do organismo.

A postura afeta drasticamente o estado 
mental e emocional. Muitas pessoas em cuida-
dos quiropráticos saem de depressões e aquelas 
que recebem regularmente ajuste quiroprático 
sentem-se mais felizes, harmoniosas, equilibra-
das e com paz interior.

Faça QUIROPRAXIA e sinta-se em harmonia!
Drª Jane Difini Kopzinski 

Fone: (51)99684-2953
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Av. Teresópolis, 3173

Óculos - Jóias - Relógios - Artigos para 
presentes - Consertos em Geral

(51) 3336.6943

otica_reis@hotmail.com

Tudo em até
6 x s/ acréscimo

Aviamos
receitas

MULHERES GRÁVIDAS CORREM 
MAIOR RISCO DE CONTRAIR O 

NOVO CORONAVÍRUS?

O risco de infecção é o mesmo para qualquer 
ser humano, pois a maneira de ser infectado não 
depende necessariamente da questão imunoló-
gica ou da resistência orgânica do indivíduo, mas 
da presença do vírus em secreções que ele pos-
sa ter contato. Então, a mulher grávida corre o 
mesmo risco de contrair a doença que todos os 
demais.

POR QUE COÇAR OS OLHOS FAZ 
MAL?

Infecção bacteriana
Você já percebeu que quanto mais coça uma 

parte do corpo, mais vontade tem de continuar? 
O mesmo acontece com os olhos. E o problema 
não é só esse. Como visto, ao esfregar os olhos, 
bactérias podem ser transportadas para dentro 
deles e, o que a princípio poderia ser somente 
uma alergia, pode se transformar em uma con-
juntivite bacteriana.

Ceratocone
É bem possível que esse hábito provoque le-

sões. Ao pressionar os olhos cada vez que você 
os coça, a córnea pode sofrer deformação — já 
que a sua composição é sensível e o efeito pode 
se tornar permanente. Ela pode assumir um for-
mato cônico, ocasionando um sério problema 
de visão: o Ceratocone. Este faz surgir a miopia 
ou astigmatismo, além de reduzir a capacidade 
visual.

Descolamento da retina
Outro risco é o descolamento da retina. Essa 

é uma membrana que protege o globo ocular e 
transforma estímulos luminosos em nervosos. O 
problema ocorre quando ela se descola do seu 
tecido de suporte e, se não tratado, o quadro 
pode evoluir para a perda total da visão.
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Google Ads

85 mil exemplares mensais, com 
 circulação em 49 bairros de Porto Alegre;

Criação de sites responsivos, e-
commerce e landing pages;

Invista em Marketing Digital!
Seu site nas primeiras posições do Google, presença digital, 

vendas e fortalecimento da sua marca!

Anúncio na Revista Impressa:

Planos a partir de *R$ 85,00/mês

Não perca!

Gerenciamento de Redes Sociais;

Alcance de milhares de pessoas!

17 anos de sucesso!

WhatsApp   (51) 98142.7686

&

*Equipe especializada em Marketing Digital!
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Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes

Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene

Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

Receitas

GELATINA MOSAICO DE 
LIQUIDIFICADOR

Ingredientes:
• 1 pacote de gelati na de cada sabor: moran-

go; uva; limão; abacaxi; framboesa;
• 1 envelope de gelati na em pó sem sabor;
• 1 lata de leite condensado;
• 1 lata de creme de leite com soro

Modo de Preparo:
1. Prepare cada gelati na separadamente, dis-

solvendo cada uma em 250 ml de água fervente.
2. Dissolva bem cada gelati na, coloque cada 

gelati na em uma fôrma separada, de preferência 
em fôrmas quadradas, leve para gelar até fi car 
bem consistente ou de um dia para o outro.

3. Reti re as gelati nas da geladeira e corte em 
cubos. Coloque todas juntas em uma travessa e 
reserve.

4. No liquidifi cador adicione o creme de leite 
com o soro, o leite condensado e bata bem. Em 
seguida, com o liquidifi cador ainda ligado, adicione 
a gelati na sem sabor incolor dissolvida conforme 
as instruções do fabricante. Bata somente para 
misturar.

5. Despeje o líquido sobre a gelati na reser-
vada e misture delicadamente. Depois leve para 
gelar até fi car consistente.
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Mercado

LASANHA BOLONHESA

Ingredientes:
• 1 cebola pequena;
• 3 dentes de alho triturados ou picados;
• 500g de carne moída (patinho);
• 1 col (chá) orégano seco;
• 1 col (sobremesa) sal;
• pimenta-do-reino a gosto;
• 1 sachê de molho pronto;
• 2/3 xic(chá) de água;
• 3 col (sopa) de cheiro-verde;
• Massa para lasanha;
• 350g de presunto;
• 350g de queijo Muçarela;
• Queijo parmesão a gosto.

Modo de preparo:
1. Comece preparando o molho:
Refogue a cebola e o alho em fio de azeite, 

junte e a carne moída e quando o sangue “secar” 
acrescente o orégano, sal e pimenta-do-reino (a 
gosto). Adicione o molho de tomate, a água e o 
cheiro-verde. Misture só para aquecer e já pode 
tirar do fogo. O molho tem que ser mais ralinho 
mesmo porque ele vai cozinhar a massa no forno.

2. Montagem (siga a ordem):
a) Molho, massa, molho, presunto, muçarela.
b) Faça quantas camadas derem no seu refra-

tário e finalize com parmesão.
c) Cubra com papel alumínio e leve ao forno 

preaquecido em 200ºC por 30 minutos.
d) Retire o papel e leve novamente ao forno 

até gratinar o queijo da cobertura (pode levar en-
tre 15 e 30 minutos).

Sugestão de tamanho de refratário 18 x 
28cm.

Serve 6 porções médias ou 4 muito bem ser-
vidas.

FILÉ À PARMEGIANA DIFERENTE
Ingredientes:
• 1/2 xícara (chá) de 

azeite;
• 10 filés de frango 

temperados a gosto;
• 300 g de queijo 

mussarela fatiado;
• 3 xícaras (chá) de 

molho de tomate de sua preferência;
• 100 g de queijo parmesão ralado 

Modo de preparo:
Em um refratário grande, coloque um pou-

co de azeite, espalhando bem. Coloque os filés 
e, por cima, a mussarela e o queijo parmesão. 
Cubra com papel alumínio e leve ao forno mé-
dio por mais ou menos 25 minutos, para assar e 
gratinar. Sirva quente e com acompanhamentos.
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EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

KNETIG
Comercial

A mais completa linha de artigos para 
bares, restaurantes, churrascarias e hotéis

e-mail: comercial@knetig.com.br

BOLO DE CHOCOLATE E CARAMELO
Ingredientes:
Massa:
• 4 claras;
• 4 gemas;
• 1 xícara (chá) de açú-

car (200g);
• 1 xícara (chá) de fari-

nha de trigo

Caramelo:
• ½ xícara (chá) de glicose ou xarope de milho;
• 1 xícara (chá) de açúcar (200g);
• 1 xícara (chá) de creme de leite;
• 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal;

Cobertura:
• 200g de chocolate meio amargo para cober-

tura

Modo de preparo:
Massa:
1. Bata na batedeira as claras em neve com 

metade do açúcar, até fi car fi rme. Em outro reci-
piente, bata as gemas com o restante do açúcar, 
até fi car cremoso.

2. Adicione esta mistura nas claras em neve, 
ainda batendo, até que ela fi que homogênea e, 
com a ajuda de um batedor, misture a farinha pe-
neirada até obter novamente uma consistência 
homogênea. (Dica: A leveza desta massa é dada 
apenas com as claras, por isso, não é necessário 
colocar fermento)

Recheio:
1. Em uma panela em fogo baixo, aqueça o 

xarope de milho e o açúcar, mexendo sempre até 
fi car em consistência homogênea.

2. Uma vez que já está dissolvido, coloque o 
creme de leite já aquecido com a manteiga e mis-
ture bem. Conti nue mexendo até desgrudar do 
fundo da panela e fi car com a cor de caramelo.

Cobertura:
Derreta o chocolate em banho-maria ou no 

micro-ondas.
Montagem:
Coloque o recheio em cima de uma das par-

tes da massa, cubra com a outra metade e jogue o 
chocolate por cima.

CALDO DE FRANGO
Ingredientes:
• 1 kg de mandio-

ca cozida e bati da no 
liquidifi cador;

• 4 tomates pica-
dos;

• 2 pimentões pi-
cados;

• 2 cebolas picados;
• 1 kg de peito de frango cozido e desfi ado;
• 2 lata de milho verde;
• 300 g de bacon picados;
• 300 g de linguiça defumada;
• 2 colheres de sopa de óleo;
• 1 colher de coloral;
• Tempero a gosto cebolinha e cheiro verde 

a gosto;
• 2 caldos de galinha

Modo de preparo:
1. Em uma panela, coloque o óleo, frite o 

bacon, a linguiça, coloque o coloral, a mandioca, 
o tomate, a cebola, o pimentão, o tempero.

2. Deixe ferver. Logo em seguida, coloque o 
peito, o milho verde, o caldo de galinha dissolvi-
do em 2 xícaras de água. Deixe ferver mais um 
pouco e é só servir com o cheiro verde à vontade.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA COSMOGÁS
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Qualidade, Preço e Bom Atendimento

1) Passeios: não só é recomendável como é 
essencial levar seu pet para passear, mesmo no 
inverno. Entretanto, o ideal é procurar os horários 
mais quentinhos do dia para isso. Nenhuma ati-
vidade pode substituir o passeio, mas você pode 
abusar de atividades mentais em dias de chuva, 
como jogos e brinquedos que distraiam o cachor-
ro.

2) Vacinação: todos os animais devem ser va-
cinados (independente da época do ano), mesmo 
se forem resgatados já adultos. Para cães, as obri-
gatórias são a V8 ou V10 (conhecida como vacina 
das doenças) e a raiva. A vacina da tosse dos canis 
não é obrigatória porém é essencial. Para os gatos 
as obrigatórias são a V4 e a raiva. Assim como nós, 
a vacinação é um modo de prevenção para nossos 
filhos de 4 patas não contraírem doenças.

3) Alimentação: no frio, uma dica é oferecer 
uma alimentação mais natural (sempre com au-
xílio de um médico veterinário). Algumas frutas, 
legumes e carnes podem ser inseridas no cotidia-
no do seu peludo. Para entender melhor sobre 
alimentação natural, é imprescindível o acompa-
nhamento de um profissional veterinário. Se op-
tar por ração, a dica é escolher as marcar super 
premium, que irão garantir a nutrição completa 
do seu pet.

4) Conforto: quanto ao conforto, seu cãozinho 
vai gostar de uma caminha bem quentinha, uma 
roupinha de pelúcia (se necessário, e se o pet gos-
tar, é claro). Lembrando que cachorro é cachorro, 
então não precisa de muito para agradá-los e mui-
tos até gostam do friozinho. Um dos cuidados com 
os pets no frio é evitar a umidade nos locais onde 
os animais ficam abrigados.

5 DICAS PARA A SAÚDE DO SEU PET NO INVERNO
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INSS: Tens Dúvidas?

As novas regras da aposentadoria ainda precisam passar 
pelo crivo do Senado, mas já deixaram um legado aos 
brasileiros: a dúvida. Principalmente entre aqueles que já 

têm direito adquirido à aposentadoria e não sabem como usufruir 
do benefício caso as mudanças sejam aprovadas. A consequência 
é que, tanto no setor público quanto no privado, trabalhadores 
que ultrapassaram o tempo mínimo de contribuição têm corri-
do para antecipar a saída do trabalho. É importante, entretanto, 
considerar algumas questões antes de tomar uma decisão arris-
cada e mesmo prejudicial. O fato é: todos os que já atingirem, até 
mesmo no dia anterior à aprovação final da reforma, o tempo de 
contribuição (30 anos no caso das mulheres e 35 anos no caso dos 
homens) ou a idade de 60 anos para as mulheres e 65 anos para 
os homens, com o mínimo de 15 anos de contribuição, não devem 
se preocupar. Eles poderão ser beneficiados pela regra vigente.

Ligue ou envie whats, que lhe retornaremos a ligação:  
51.99504-9393
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE SER 
MEI?

Ao sair da informalidade e atuar como micro-
empreendedor individual, o profissional passa a 
ter alguns direitos. De cara, ele pode começar a 
emitir notas fiscais por cada serviço prestado. Essa 
possibilidade permite que o empreendedor parti-
cipe de licitações públicas e, no dia a dia, transmita 
mais credibilidade ao consumidor, que se sentirá 
mais seguro ao comprar produtos e serviços de 
uma empresa que atua legalmente.

Além disso, o MEI pode alugar maquininhas 
de cartão com condições especiais e ter acesso a 
empréstimos com juros mais baixos, destinados 
exclusivamente a essa categoria. E a economia 
não para por aí: ao ser enquadrado no sistema 
Simples Nacional, com tributação mais simples 
e menor do que as médias e grandes empresas, 
ele não paga tributos federais, como Imposto de 
Renda, PIS (Programa de Integração Social), Cofins 
(Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social), IPI (Imposto sobre Produtos Industria-
lizados) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido).

Vale lembrar que o microempreendedor tam-
bém tem direito a diversos benefícios da Previdên-
cia Social (INSS): auxílio-doença, aposentadoria 
por idade e salário-maternidade são alguns deles.

VOCÊ CONHECE O AUXÍLIO-ACI-
DENTE E O AUXÍLIO-DOENÇA?
O trabalhador que ficou com sequelas 

permanentes oriundas de doenças profissionais 
ou por acidente de trabalho, pode ter direito a 
um benefício: o Auxílio-Acidente! Problemas 
crônicos na coluna, LER, amputações, perdas 
de mobilidade, visuais, auditivas, doenças 
das mais diversas ocasionadas em virtude do 
trabalho, enfim, são inúmeras as sequelas que 
o trabalhador está sujeito nas mais variadas 
atividades profissionais. O auxílio-acidente não 
se confunde com o auxílio-doença. O auxílio-
acidente é permanente, e o trabalhador 
recebe mesmo que retorne ao trabalho, de 
modo que só é cessado, via de regra, quando 
se aposentar. Já o auxílio doença é de caráter 
temporário e pressupõe que as lesões/doenças 
são transitórias. Assim, logo o trabalhador 
restabeleça sua saúde plena, retorna ao 
trabalho e deixa de receber o benefício de 
auxílio-doença. Assim, o trabalhador que se 
enquadra nas condições acima deve procurar 
um profissional especialista para assegurar 
seus direitos ao recebimento do benefício 
previdenciário correto e de eventuais valores 
em atraso.

Flávio Braga Advocacia
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DECORANDO A CASA COM  
ACESSÓRIOS

Almofadas: são, 
normalmente, os pri-
meiros itens que pen-
samos em mudar para 
renovar o décor. Inves-
tir em acessórios no-
vos é uma ótima saída. Nesse grupo, entram os 
tapetes e os quadros – este último pode ajudar a 
dar um toque de personalidade e refletir hobbies 
e gostos dos moradores. Entretanto, tome cui-
dado para não escolher tons muito escuros que 
possam dar a sensação de que o espaço é menor 
e mais escuro. Além dessa ressalva, é preciso que 
haja parcimônia no mix de cores entre os acessó-
rios e, caso haja estampas, que elas conversem 
entre si.

Tapetes: além de darem mais graça para o 
espaço, ainda podem adicionar aconchego e 
aquecer o ambiente. É interessante que ele saia 
15 cm para as laterais do sofá ou da poltrona e 
tenha a mesma medida sob os móveis.

Tramas metálicas: ganharam o universo do 
décor, são baratas e podem substituir murais de 
recados e porta-retratos. Elas servem como por-
ta-lembretes, ou para exibir imagens e fotos para 
decorar o ambiente em que estiver.
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Sessão 
Curiosidade

A ORIGEM DO DIA DOS PAIS NO 
BRASIL

A comemoração só chegou no Brasil em 1953 e, 
em um primeiro momento, a data foi disseminada 
pelo jornal O Globo para atrair anunciantes. Mas, 
em 1955, diversos veículos de comunicação — como 
a TV Record e a Rádio Panamericana — se uniram 
para organizar um concurso do Dia dos Pais em São 
Paulo, durante o qual foram eleitos o pai mais jo-
vem, o mais velho e o com o maior número de fi lhos.

A parti r disso, a celebração começou a acon-
tecer todo dia 16 de agosto, ou seja, no dia de São 
Joaquim, sendo mais tarde transferida para o atual 
“segundo domingo de agosto”. Se você fi cou curioso 
em saber quem foram os vencedores do concurso 
de 1955, o pai mais jovem foi um rapaz de 16 anos, 
o mais velho foi um senhor de 98, e o com o maior 
número de fi lhos foi um homem que ti nha 31 her-
deiros!
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DICAS DE COMO LIMPAR VIDROS
• Use a esponja ou o pano 

sempre na mesma direção para 
evitar marcas e manchas;

• Parte de saber como limpar 
vidros é fazer a limpeza aos pou-
cos, por seções, para evitar que o produto seque 
antes da hora, deixando o vidro marcado;

• Sempre após aplicar o produto na seção, 
seque com um pano seco;

• Use panos que não soltem fiapos, de pre-
ferência de algodão;

• Finalizar com papel toalha ou jornal pode 
dar um brilho extra;

• Para limpar vidros com manchas persisten-
tes, é só mergulhar a esponja em vinagre branco 
e esfregar o local;

• Se a mancha for de gordura, use água 
quente e sabão neutro.
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Pintura, Reforma, 
Construção

Empresa com CNPJ

CHUVEIRO QUEIMADO - O QUE 
FAZER?

Se o seu chuveiro 
estiver queimado, con-
sequentemente sua 
água não irá esquentar, 
mas antes deve ser fei-
to essa análise sobre a 
resistência, disjunto-
res e cabos que estão 
conectados à peça. Se 

realmente a peça está com problemas e deve ser 
trocada, não é algo tão simples. Vamos explicar 
para você o que deve ser observado no momen-
to da compra de uma nova peça:

Deve se levar em consideração muitos outros 
fatores além da estética, como, por exemplo, o 
tamanho do espalhador de água, a potência da 
peça. Isso porque, como já vimos antes, se você 
comprar uma potência muito superior à do seu 
antigo chuveiro, provavelmente terá problemas 
com a fiação. Por isso é necessário verificar se 
sua casa está preparada para receber uma peça 
mais potente. Também, deve ser verificada a am-
peragem do seu disjuntor. Caso haja substituição 
por uma peça bem potente, é necessário que 
troque seu disjuntor também.
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COMO ABRIR UMA GARRAFA DE 
VINHO?

A forma mais adequada de abrir 
uma garrafa de vinho é uti lizando sa-
ca-rolhas próprios para esse ti po de 
tarefa. Para iniciar a remoção da ro-
lha, é necessário ti rar o lacre de papel ou alumínio 
que envolve o gargalo da garrafa.

Com o auxílio de uma faca, corte ao redor da 
base da boca da garrafa e reti re completamente o 
lacre. Depois, passe um pano para remover a po-
eira ou resíduos do lacre. Após isso, posicione a 
ponta do saca-rolhas no centro da boca da garrafa.

Para a remoção da rolha, rosqueie o saca-
-rolhas até sem perfurá-la na parte debaixo para 
que os sedimentos não caiam no vinho. Apoie o 
primeiro nível do saca-rolhas na borda do gargalo 
e faça uma força leve para baixo como uma alavan-
ca. Isso fará com que a rolha suba.
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O QUE É INSTAGRAM PARA  
EMPRESAS?

O Instagram para Empresas 
(ou Instagram for Business) é 
o modelo do aplicativo volta-
do para negócios. Há algumas 
funções extras com relação ao 
Instagram para usuários, como 

acesso a dados relativos à performance do perfil 
comercial e a possibilidade de criar anúncios no 
feed de notícias do consumidor.

Perfis empresariais no Instagram também 
ganham algumas outras vantagens, como a pos-
sibilidade de inserir um nicho de mercado e o 
endereço de lojas.

Mas a maioria dos profissionais concorda que 
o maior benefício do Instagram para Empresas é 
o acesso à ferramenta analítica da plataforma.

Por meio dela, o administrador visualiza di-
versos dados relacionados à performance da pá-
gina e comportamento dos seguidores.

Devido ao seu caráter informativo e novas 
oportunidades geradas, é também conhecida 
como Instagram Insights (ideias, em inglês) ou 
Analytics.

Por fim, uma conta business permite que 
você anuncie na plataforma, criando anúncios 
para os mais diversos objetivos de marketing.

ATENÇÃO À BATERIA
Uma das principais queixas quanto ao uso do 

celular é sobre a duração da bateria. Mas você 
sabia que é possível resolver esse problema em 
alguns passos simples, dentro do próprio celular?

Talvez a duração da bateria pareça pior do que 
costumava ser. Esse realmente pode ser o caso. 
Mas, às vezes, é apenas um aplicativo que está 
gastando muito mais do que deveria. Para desco-
brir o que está consumindo vida útil da bateria, há 
um caminho.

Em um iPhone: Configurações> Bateria > Role 
para baixo > Uso da bateria por aplicativo > Remo-
va os aplicativos desnecessários que estão consu-
mindo muita bateria – ou limite a frequência com 
que os usa.

No Android pode variar, mas tente isto: Con-
figurações > Bateria > Toque no ícone de menu 
no canto superior direito > Uso da bateria > Veja 
quais aplicativos estão usando mais bateria e re-
mova-os ou limite o uso.
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AULAS DE INFORMÁTICA PARA  
TODAS AS IDADES

A Feedback Soluções em Informática tem 
suporte em hardware e software para você e 
seu negócio. Atua nas mais diversas áreas: em-
preendedorismo, escritório ou mesmo em ne-
cessidades especiais.

Com presença há mais de 10 anos no aten-
dimento às demandas tecnológicas, encontre 
aqui um atendimento personalizado, confiável 
e com a garantia de satisfação.

Trabalhamos com diversas formas de paga-
mento.

Entre em contato--> 51 984058299

DICAS PARA AS FAMÍLIAS LIDAREM 
COM O ESTUDO REMOTO

Rotina: sempre estabeleça um horário fixo 
para que seu filho possa se dedicar ao estudo 
remoto.

Área de estudo remoto: separe um local lon-
ge de distrações quando a criança ou adolescen-
te estiver estudando.

Limites: o momento de estudo remoto deve 
ser respeitado, e outras pessoas devem enten-
der que na hora não se deve chamar a criança, 
ficar passando no local ou mexendo em objetos 
do local. 

Intervalos: pausas ajudam a retomar a aten-
ção e a concentração. 

Use a Internet: use os sistemas de mensa-
gens para tirar dúvidas, releia os materiais envia-
dos pelo professor, busque outros recursos como 
vídeos, faça anotações, etc.
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NA DIREITA, MAS NEM TANTO

Ande sempre pela direita. Em alguns casos 
pode ser melhor usar a esquerda quando a via 
é de mão única, mas são raras exceções. Usar a 
faixa da direita é mais seguro, por ser a área des-
tinada aos veículos em menor velocidade.

Não se posicione muito no canto, senão os 
carros tentarão passar na mesma faixa em que 
você está, mesmo não havendo espaço para fa-
zer isso em segurança. Você pode se desequili-
brar e cair só com o susto, sem falar no perigo de 
um esbarrão. O Código de Trânsito obriga os mo-
toristas a passarem a 1,5m de você, mas muitos 
motoristas não sabem disso ou não entendem a 
importância e o motivo do 1,5m).

Ande mais ou menos na linha de um terço da 
pista, assim não fica tão antipático quanto ocu-
par a pista toda. Você terá espaço para desviar 
de buracos sem ter que ir mais para a esquerda e 
os carros terão que esperar até haver espaço su-
ficiente para ultrapassar pela outra faixa. E, mes-
mo que algum motorista apressado tente forçar 
passagem, você terá um respiro para fugir para a 
direita sem ter que se jogar na calçada. Saiba por 
que muitos ciclistas ocupam toda a faixa e enten-
da por que (e como) fazê-lo com segurança.

Mas seja compreensivo com os motoristas: 
quando você passar por um trecho de tamanho 
considerável onde não houver carros parados, 
use a área de estacionamento para desafogar a 
fila de carros atrás de você. Assim, aquele mo-
torista que está aguardando há alguns minutos 
sem conseguir te passar poderá ir embora antes 
de ficar nervoso. Apesar de você estar no seu di-
reito, muitos motoristas não veem dessa forma 
e se irritam com sua presença, esquecendo que 
a rua é de todos e não apenas dos carros. Mas 
tome muito cuidado ao retornar à faixa de rola-
mento: sinalize, aguarde um momento seguro 
e entre. Se for preciso, pare e espere todos os 
carros passarem antes de voltar a ocupar a faixa.

NOVAS RECOMENDAÇÕES PARA O 
USO E FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS

• O uso de máscaras por todas as pessoas 
onde houver transmissão ampla da doença e em 
situações em que o distanciamento social não é 
possível, como no transporte público;

• Em áreas com transmissão comunitária, 
a recomendação é que pessoas com 60 anos ou 
mais ou com doenças preexistentes usem másca-
ra médica em situações em que o distanciamento 
físico não é possível;

• Em áreas com ampla transmissão, a OMS 
aconselha máscaras médicas para todas as pesso-
as que trabalham nas áreas clínicas de uma uni-
dade de saúde, não apenas para os trabalhadores 
que lidam com pacientes com Covid-19.

Fabricação
• As máscaras devem ter, idealmente, no mí-

nimo três camadas de tecido;
• A camada exterior deve ser feita de um 

material resistente à água, como o polipropileno, 
poliéster ou uma mistura deles;

• A camada do meio deve agir como um 
filtro e pode ser feita de um material sintético, 
como o polipropileno, ou de uma camada extra 
de algodão;

• A camada interior deve ser feita de um ma-
terial que absorva a água, como o algodão.
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-

Piadas
para dar risada

- Se virem que saí do Grupo, me coloquem de 
novo.  É o desespero pra sair pra algum lado.

- Nem em meus sonhos mais loucos, imaginei 
entrar mascarado no banco e pedir dinheiro.

- Nunca pensei que minhas mãos iam consu-
mir mais álcool que meu fí gado.  Nunca...

- A quarentena parece uma série da NETFLIX, 
quando um acha que vai acabar, sai a seguinte 
temporada...

- Eu estou gostando da máscara. No super 
passei por dois pra quem devo dinheiro e não 
me reconheceram.

- Faltam duas semanas para que nos digam 
que faltam duas semanas para nos dizerem 
que faltam duas semanas.

- Queremos nos desculpar  publicamente com 
2019 por tudo o que falamos dele.

TENHA TODAS AS SUAS DESPESAS 
DEVIDAMENTE REGISTRADAS

É muito provável que, em algum momento 
da vida, você teve, por exemplo, R$ 100 no bolso 
e, de uma hora para outra, percebeu que sobrou 
10% desse valor, mas sem saber como gastou 
tudo tão rápido. Sim, isso acontece e muito por-
que nós não temos um controle de onde gasta-
mos nosso dinheiro.

A boa notí cia é que resolver isso é simples. 
Basta aprendermos a registrar todas as nossas 
despesas. Se antes era necessário ter um cader-
ninho para anotar os gastos, hoje o processo está 
ainda mais fácil: basta baixar um aplicati vo no 
seu smartphone.

Uma boa dica de aplicati vo é a do GuiaBol-
so. Compatí vel com iPhone e Android, este app 
registra todos os seus gastos, faz planejamento 
das suas despesas e até cria gráfi cos para que in-
diquem como anda a sua saúde fi nanceira. Tudo 
isso uti lizando ainda um sistema de segurança de 
nível bancário.

R$ 85,00!!!
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