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ProcureAcheServiços Especializados

A equipe da Revista ProcureAche deseja 
a todos os seus leitores e anunciantes um 

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
Agradecemos a todos que nos acom-

panharam durante 2019, e acreditamos 
que 2020 será ainda melhor, com muitas 
novidades e inovações, levando à comu-

nidade, cada vez mais, melhores serviços, 
dicas e entretenimento no meio impresso 

e na Web!
Boas Festas!
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Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637

3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

HIDRÁULICO 24HORAS
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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

A CONEXÃO ENTRE SAÚDE E  
AUDIÇÃO

A saúde auditiva está diretamente conectada à 
saúde geral e bem-estar. Isso foi comprovado e sig-
nifica que as pessoas que são capazes de ouvir bem 
podem se envolver com o mundo ao seu redor e viver 
vidas mais saudáveis e felizes.

Evidências cada vez maiores também mostram 
que o tratamento da perda auditiva com aparelhos 
auditivos pode melhorar ou retardar alguns proble-
mas sérios de saúde, como declínio cognitivo e de-
mência. Um estudo de 2017 revelou que tratar a per-
da auditiva é a maior mudança que uma pessoa pode 
fazer para diminuir o risco desse mal.

Outras pesquisas sustentam que essa é uma mu-
dança que vale a pena fazer. Adultos com perda au-
ditiva de moderada a grave tem de três a cinco vezes 
mais chances de desenvolver demência. E adultos 
com perda auditiva podem apresentar uma taxa de 
declínio cognitivo de 30 a 40% mais rápida do que 
aqueles com audição normal.

Já foi lançado o primeiro aparelho auditivo do 
mundo com sensores e inteligência artificial. Isso per-
mite que os usuários monitorem a saúde do cérebro e 
do corpo, obtenham informações sobre a frequência 
cardíaca e até mesmo enviem alertas para os contatos 
selecionados em caso de queda do usuário. Quando 
um aparelho auditivo faz tudo isso, é mais do que 
apenas um aparelho auditivo, é um dispositivo mul-
tifuncional que redefine o que um aparelho auditivo 
pode fazer.

Informe-se sobre essa nova tecnologia na 
SONATA APARELHOS AUDITIVOS (51) 3022.2100 / 

98201.0132

Você pode estar baseando suas 
emoções nos likes

Receber elogio é bom e todo 
mundo gosta, mas na era das Redes 

Sociais, o reconhecimento ganhou outro nome: likes. 
Mas como essa palavrinha tão pequena consegue cau-
sar tanto? As pessoas hoje em dia estão regrando suas 
emoções pela quantidade de curtidas que recebem.

Nesse sentido, já se fala em Transtorno de Depen-
dência de Internet (TDI), que se caracteriza pela inca-
pacidade de controlar o próprio uso. Essa busca inces-
sante por curtidas e reconhecimento gera ansiedade e 
dependência.

A melhor estratégia para driblar esse comporta-
mento é se conscientizar de que mais importante que 
um “like virtual” são as relações reais, os sentimentos 
envolvidos e que ultrapassam as telas. Nada se compa-
ra a um bom papo, olho no olho, com elogios tecidos 
verbalmente, presencialmente, quando a gente sente, 
olha, presencia e vive aqueles momentos.

TRANSTORNO DE DEPENDÊNCIA DE 
INTERNET (TDI)

Boas 
Festas!
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          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS

99287-7393

POTENCIALIZE SUA VIDA
O que é Biodança? Quando se fala em dançar, as 

pessoas pensam logo em dança de salão ou em colo-
car malhas de balé e fazer passos mirabolantes. É difícil 
pensar em uma dança que vá além de padrões estéti-
cos e ainda mais improvável conceber uma dança que 
possa induzir modificações existenciais. Essa é a pro-
posta inovadora da Biodança.

Rolando Toro, um antropólogo e psicólogo chileno, 
através de seus estudos antropológicos, percebeu que 
a dança sempre foi usada desde tempos remotos, como 
instrumento de vinculação e comunicação. Assim, ex-
pressava com profundidade conteúdos emocionais 
humanos. Ela é usada para comunicar e unir membros 
do grupo, em ritos de passagem e celebrações. A dança, 
portanto, pode evocar e comunicar o que sentimos de 
forma profunda e reveladora.

A dança que Toro buscou foi o movimento pleno de 
sentido: cada participante se movimenta a partir do seu 
“sentir”. O simples fato de alcançar essa coerência é por 
si só curativo, pois a possibilidade de atuar com fideli-
dade aos próprios sentimentos pode provocar mudan-
ças profundas na vida de uma pessoa.

* Trecho do texto de Danielle TavaresR. Afonso Pena, 44 - Azenha - POA/RS
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FLORAIS DE BACH
Os florais de Bach tratam de todos os males emo-

cionais, como traumas, tristezas, medos, angústias, 
ansiedade, vícios, indecisões, escolhas de caminho 
profissional, entre tantos outros.

A proposta principal desta medicina é tratar da 
origem das nossas enfermidades e não dos sintomas. 
Nossas doenças estão estreitamente vinculadas à for-
ma como reagimos aos nossos problemas no mundo: 
uns com medo, outros com raiva, ódio, orgulho, má-
goa, ressentimento etc. Quando resolvemos esses 
comportamentos praticamente deixamos de ter do-
enças no corpo físico.

As essências florais podem ser usadas junto com 
o tratamento médico convencional, dado que não são 
remédios químicos, mas energéticos.

Apenas o terapeuta floral, através da terapia, 
pode indicar a fórmula mais adequada que é feita indi-
vidualmente.  Cada ser humano é único. Uma fórmula 
para cada um.

Drª Fátima Perurena - Terapia Floral
Fone: (51)99113-7886

COMO MANTER A FORMA DURAN-
TE AS FESTAS DE FINAL DE ANO

Aprenda a fazer as escolhas certas
Na hora da comemoração, evite os petiscos mais 

calóricos como queijos do tipo gorgonzola, provolo-
ne ou catupiry. Presunto, salames, azeitonas, salgadi-
nhos e maionese e molhos gordurosos também não 
são bem-vindos.

Evite as bebidas calóricas, que são quase impos-
síveis de beber apenas um copo, como a cerveja . O 
ideal é não beber álcool e optar por drinks prepara-
dos com água gaseificada e frutas. Uma taça de vinho 
ou champanhe para fazer o brinde já é o suficiente.

Prefira as carnes magras, como o peru ou chester, 
mas lembre-se de retirar a pele, que é extremamen-
te calórica e pouco saudável. Uma ótima opção de 
proteínas para sua ceia é preparar um peixe com um 
molho especial.

Também é importante se preocupar com o pre-
paro dos pratos. Substitua ingredientes tradicionais 
pelos com menos calorias, como por exemplo:

• Ricota
• Leite desnatado
• Requeijão ligth
• Queijo tipo cottage
• Iogurte desnatado
• Limão
• Ervas (manjericão, hortelã, alecrim etc.)

Cuidado com as sobremesas
Lembre-se que muitas vezes é na hora da sobre-

mesa que está o grande pecado. Doces são altamen-
te calóricos e a maioria também é gorduroso e pouco 
nutritivo.

O ideal mesmo é substituir as sobremesas tra-
dicionais por frutas da época como: figos, pêssegos, 
uvas e ameixas. Mas se aquela sua tia distante ou 
mesmo a sua avó preparou com todo carinho uma 
sobremesa especial e irresistível, não precisa fazer 
desfeita e deixar de comer. Porém, lembre-se que 
uma porção só já é o suficiente para matar a vontade 
e manter a forma.
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- Há 35 anos a Europa fabrica purificadores 
de alta qualidade e com garantia de pureza da 
água.

- Praticidade e comodidade para você e sua 
família.

- Gera economia, dispensando o uso de 
galões e garrafas de água descartáveis que po-
luem e contaminam o meio ambiente.

- Instalamos e oferecemos assistência téc-
nica permanente e com garantia.

- Cuidando da qualidade da água e do pla-
neta.

Telefones: (51)3085-3777 / 99189-5942

5 RAZÕES PARA ESCOLHER UM 
PURIFICADOR EUROPA

QUANTAS VEZES DEVEMOS  
ESCOVAR OS DENTES POR DIA?
A escovação é a melhor forma de manter a saúde, 

prevenir e reduzir a placa bacteriana, a remineraliza-
ção dentária, as cáries, a halitose, as doenças bucais 
e as periodontais. Mas afinal, quantas vezes devemos 
escovar os dentes por dia: uma vez, três vezes ou sem-
pre depois que comemos?

Segundo Dagmar de Paula Queluz, professora de 
Odontologia Social, da FOP-Unicamp, devemos esco-
var os dentes corretamente ao acordar, após as refei-
ções (pelo menos após a principal) e antes de dormir. 
“Tem que ser no mínimo três vezes ao dia e durante 2 
minutos”, diz a especialista.

Para ter certeza que o trabalho foi feito da forma 
correta, Dagmar diz que a pessoa pode, após a escova-
ção, passar a língua na superfície dos dentes. “Se tiver 
lisinho, estão limpos, se não estiver tem que continuar 
escovando. E esporadicamente o paciente pode usar 
também o evidenciador de placa (aquela pastilha que 
deixa vermelha a placa bacteriana)”, diz a especialista.

Boas 
Festas!
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Boas Festas!
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

HIPNOTERAPIA E AUTOCONHECIMENTO
O autoconhecimento é basicamente conhecer 

a si mesmo. Aqui mencionamos o se conhecer em 
relação àquelas emoções que estão automatizadas 
pelo subconsciente, e que por mais que saibamos da 
existência delas, por vezes não conseguimos contro-
lar as reações que elas provocam. Todos os recursos 
emocionais estão na sua mente subconsciente. Com 
poucas sessões de Hipnose Clínica é possível acessar 
esses recursos entendendo cada situação que ocor-
reu desde sua infância e que moldou sua vida até 
hoje. Dessa maneira, você passará a compreender 
quais caminhos sua mente usou para fixar determi-
nadas reações, automatizando aquelas que causam 
bloqueios, medos, inseguranças e outros sintomas. 
Experimente perguntar ao seu subconsciente, “por 
que eu não sou o que realmente desejo ser?” Ou “por 
que eu não estou onde realmente desejo estar?” ou 
por que eu não sinto o que realmente desejo sentir?” 
Permita que um outro acesso mental mais profundo 
te responda, e estará em processo de autoconheci-
mento. Permita-se, busque a hipnoterapia e com-
partilhe com seu subconsciente todo seu potencial 
e todos os seus sonhos!!

Grupo Sinhorini Hipnoterapia

CUIDE DA SUA SAÚDE MENTAL!
Um ponto que merece atenção é a nossa saúde 

mental. O que você anda fazendo para manter a sua 
mente saudável e livre de problemas desnecessários? 
Comece pensando no que realmente vale a pena se 
importar. Depois pense se aquele problema pode ser 
resolvido por alguma outra pessoa senão você. Livre 
sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas, seja 
generoso e sinta-se melhor por isso. O bem-estar pro-
voca o aumento de hormônios da satisfação, deixando 
você cada dia mais feliz e realizado.

Procure se programar para fazer uma atividade da 
qual você gosta e lhe dá prazer.

Ser saudável o leva a ser mais feliz, e isso é uma 
escolha que só você 
pode fazer. Experimen-
te mudar pequenos 
hábitos e sinta a dife-
rença, principalmente 
em épocas de reflexão 
como o fim do ano.

Boas Festas!
B

o
a
s 

F
es

ta
s!



9

Saúde e Bem-Estar

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche
BARRAS DE ACCESS

Já ouviu falar que as crenças dominam nossa vida, determinando nossos re-
sultados de abundância ou escassez, de saúde ou até de doença? E quando nos 
damos conta de que atraímos exatamente o que temos em nós, podemos limpar 
tudo e ter uma vida mais leve e fácil. Uma das maneiras de liberação destas crenças 
é através de uma ferramenta chamada Barras de Access®, feita a partir de toques 
em 32 pontos da cabeça que armazenam as sinapses neurais as quais criam os 
padrões comportamentais. Na ExtraordinariaMente, dispomos de atendimentos e 

também cursos para se tornar um Terapeuta de Barras de Access®. Próximos cursos serão dias 11/01 e 08/02.
Agende seu horário para um bate-papo (51) 40668076. ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento 

Pessoal & Profissional.

Boas Festas!

Boas
Festas!
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QUIROPRAXIA E VIDA SAUDÁVEL 

CAMINHADA: CUIDADOS ANTES, 
DURANTE E DEPOIS DO EXERCÍCIO

A coluna vertebral 
está disposta literal-
mente no centro de 
nosso organismo e, por 
isso, equilibrá-la é fun-
damental. Para evitar 

esse algum tipo de mal-estar, ou seja, o que é 
causado pelo desalinhamento dessa estrutura, 
a quiropraxia é um dos tratamentos mais indi-
cados e que trazem bons resultados.

A vida moderna está cheia de fatores que 
criam estresse no seu sistema nervoso diaria-
mente, motivo pelo qual todos devem ser che-
cados com regularidade. Os cuidados quiroprá-
ticos fazem parte de um estilo de vida vital e 
saudável.

Drª Jane Difini Kopzinski
Fone: (51) 99684-2953

ANTES
1) Procure um médico: faça uma avaliação médi-

ca, para afastar possíveis riscos à saúde.
2) Não deixe de aquecer: o aquecimento torna a 

caminhada mais segura e eficiente, reduzindo o risco 
de lesões e cãibras, além de ajudar na agilidade do 
praticante.

3) Cuide da alimentação: antes de caminhar, pro-
cure fazer uma refeição leve, à base de frutas e sucos. 
Nunca pratique exercícios em jejum.

DURANTE
1) Mantenha a postura correta: procure cami-

nhar sempre com a cabeça centrada e o olhar direcio-
nado para frente, em linha reta. Os ombros devem es-
tar relaxados e alinhados e não devem ser inclinados 
para frente ou para os lados. Durante a caminhada, 
deve-se alternar o movimento dos pés e braços.

2) Seja regular e não exagere: os exercícios fí-
sicos devem ser realizados de forma regular, com 
intervalo entre as sessões de 24 a 48 horas. Respeite 
sempre os limites do seu corpo. A caminhada deve ser 
feita de forma gradual, começando com 30 minutos, 
três vezes por semana.

3) Hidrate-se: não se esqueça de manter a hidra-
tação adequada antes, durante e após a atividade físi-
ca. Beba sempre água.

DEPOIS
1) Não deixe de alongar: é muito importante 

alongar-se também após o exercício, pois só assim 
é possível evitar o risco de lesões, além de garantir 
maior resistência muscular.

Boas Festas!

Boas Festas!
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NATAL: COMPARTILHE AMORPROMOÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO

Conheça nossa filial: Felipe Neri, 287 
Bairro Auxiliadora - Fone: (51)99467-5493  

Cíntia Contursi
Salet’s Centro de Terapias

Fones: (51) 3093-0209 / (51) 98605-5531

Então é Natal

FPU
5

Chegou dezembro e, com ele, o Natal! Momento 
de reunir a família, trocar presentes e, acima de tudo, 
compartilhar. 

Compartilhe valores. Dê um lindo presente para seu 
filho ou seu neto. Mas também incentive-o a separar 
os brinquedos que já não brinca mais para doar.

Compartilhe seu tempo. Compre um lindo presente 
para sua avó, mas também a convide para tomar um 
café e ouvir suas histórias.

Compartilhe solidariedade. Além dos presentes 
para seus familiares, compre algo para ajudar alguma 
instituição de caridade ou um brinquedo para uma 
criança carente. 

Compartilhe amor. Na hora de entregar um presen-
te ou um cartão, aproveite para dizer o que sente às 
pessoas que ama. Lembre a cada pessoa como ela é 
importante em sua vida. 

Compartilhe cuidado. Escolha cada presente pen-
sando com carinho em cada um que será presentea-
do. Ofereça carinho, bem-estar e saúde a quem você 
ama. Nesses pontos a Vivendo Melhor é especialista. 
Temos algumas opções: 

• Roupas e acessórios com proteção solar; 
• Roupas que emitem infravermelho longo, que ali-

viam dores e tensões; 
• Massageadores; 
• Chinelos magnéticos para relaxar os pés; 
• Acessórios desportivos para uma vida mais sau-

dável. 
E muitas outras novidades para a família toda.
Feliz Natal! Ano Novo cheio de AMOR!!!

Vivendo Melhor - Fone: (51)3026-5225

Massagem Body Slimming (40 min) + Ender-
mologia: 

Duração:  1h20
Pacote com 8 sessões: R$800
Indicação: gordura localizada e celulite. 

Prepare o seu rosto e seu corpo para esse  verão
Drenagem facial + Massagem terapêutica ou 

Relaxante
Duração: 1h20
Unidade: R$115
Pacote com 5 sessões: R$500
Aproveitem para renovar os seus pacotes, pois 

teremos reajuste nos valores dos serviços em Janeiro. 
E temos cheque presente para esse Natal ficar ainda 
mais especial.

BOAS FESTAS!
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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

Supermercado

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

Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene

Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

Mercado

PAVÊ DE PÊSSEGO PARA O NATAL
Ingredientes:
• 3 ovos (claras e gemas 

separadas);
• 1 lata de leite conden-

sado;
• 2 medidas da lata de lei-

te (use a lata do leite conden-
sado vazia para medir);

• 3 colheres de sopa de amido de milho;
• 1 colher de sopa essência de baunilha;
• 1 lata de creme de leite sem soro;
• 3 colheres de sopa de açúcar;
• 1 lata de pêssego em calda;
• 1 pacote de bolacha champagne;
• 100g de coco ralado;
Modo de preparo:
1. Em uma panela, misture as gemas, o leite, o 

leite condensado, o amido de milho e a essência de 
baunilha.

2. Leve ao fogo brando, mexendo sem parar 
até engrossar. Reserve até esfriar.

3. Escorra e pique o pêssego em calda em qua-
dradinhos. Reserve a calda.

4. Misture o pêssego ao creme já frio e reserve.
5. Em uma travessa média, faça uma camada 

de bolachas levemente umedecidas na calda do 
pêssego e coloque uma camada de creme.

6. Repita as camadas, finalizando com uma ca-
mada de creme.

7. Bata as claras em neve.
8. Acrescente o açúcar e misture.
9. Por último, adicione o creme de leite sem 

soro e misture delicadamente.
10. Despeje a cobertura sobre o pavê, salpique 

coco ralado e decore a gosto.
11. Leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas an-

tes de servir.
12. Sirva gelado.
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CARNES 
INSPECIONADAS

CARRÉ DE CORDEIRO EM CROSTA 
DE ERVAS

Ingredientes:
• 2 colheres de sopa de 

mel;
• 2 colheres de mostarda 

de dijon;
• 2 peças de carré francês 

de cordeiro;
• 120 g de migalhas de pão;
• 2 colheres de sopa de tomilho picado;
• 2 colheres de sopa de alecrim picado;
• 1-2 dentes de alho grandes, finamente picados;
• 60 ml de azeite de oliva;
• Sal e pimenta
Modo de Preparo:
1. Preaqueça o forno a 220ºC, combine o mel e a 

mostarda em uma tigela pequena, espalhe uniforme-
mente sobre o cordeiro e tempere com sal e pimenta.

2. Processe o pão até formar as migalhas e adicione 
as ervas picadas.

3. Transfira para uma tigela e tempere com sal e pi-
menta. Pressione as migalhas de pão com firmeza sobre 
as peças de carré de cordeiro para cobri-las uniforme-
mente.

4. Cubra com papel-alumínio os ossinhos do carré. 
Coloque-os do lado da crosta para cima em uma assa-
deira grande.

5. Regue com azeite de oliva e leve ao forno e asse 
por volta de 20 minutos ou até ficar no ponto de sua pre-
ferência.

6. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos.
7. Corte uma a uma as costeletas e sirva com batati-

nhas ao forno e uma salada de folhas verdes.
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Pet & Agro
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ProcureAche

Qualidade, Preço e Bom Atendimento

1-Atenção com a hidratação: humanos tomam 
água para poder repor o que foi perdido através do 
suor. Seus animais também precisam tomar água para 
repor o que foi perdido através da transpiração. Por 
mais que você não consiga perceber que seu pet está 
transpirando, tenha o cuidado de oferecer mais água 
para ele em dias de calor para garantir sua hidratação 
correta.

2-Faça passeios externos em horário de pouco 
sol: se você levar seu pet para passear e tomar um sol, 
faça o que já é recomendado para proteger a sua pele: 
opte sempre por passeios antes das 10 h da manhã ou 
depois das 16 h da tarde, já que nesses períodos os 
raios solares estão menos intensos.

3-Pelos escuros atraem mais calor, assim como 
o excesso de pelos: seu animal tem o pelo muito escu-
ro? Fique atento já que ele pode absorver mais raios so-
lares e, consequentemente, sentir mais calor. Ofereça 
muita água para seu pet e evite ao máximo caminhar 
com ele em períodos de sol forte. Se o seu animal tem 
uma pelagem excessiva (como acontece com alguns 
cães e gatos), talvez a tosa seja uma boa opção para 
protegê-lo no verão. Deixe os pelos longos para os pe-
ríodos de outono e inverno.

4-Atenção com o chão muito quente: você já 
reparou que andar em pisos quentes com os pés des-
calços pode ser extremamente desconfortável? Pois 
então! “O seu pet pensa a mesma coisa!” Por isso tome 
cuidado com o chão em que o seu bichinho pisará nos 
dias muito quentes, já que a temperatura pode quei-
mar a pata do animal, sem você nem mesmo perceber.

CUIDADOS ESPECIAIS COM SEU PET 
EM DIAS QUENTES

Boas 
    Festas!
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ProcureAche Tecnologia

DICAS PARA TIRAR FOTOS PROFISSIONAIS COM O CELULAR
1. Verifique a resolução
A maior parte do smartphones atuais possuem 

resolução Full HD ou 4K em suas câmeras. Ainda as-
sim, muitos deles ficam com uma resolução menor 
ativada por padrão.

Isso ajuda a não encher o armazenamento do 
aparelho com fotos na resolução máxima, mas não é 
o ideal para quem quer imagens em alta qualidade. 
Por isso, certifique-se de olhar as configurações da 
sua câmera antes de começar a tirar as fotos.

2. Preste atenção no foco
Outro aspecto importante a prestar atenção an-

tes de tirar suas fotos é o foco da câmera. Sugerimos 
que não utilize o autofoco que já vem ativado em 
muitos smartphones modernos.

Dizemos isso porque o aparelho pode dar o foco 
para o objeto ou pessoa errada bem na hora da foto. 
Caso seu dispositivo não permita a mudança para o 
foco manual, use outro aplicativo de câmera que te-
nha essa opção.

3. Não utilize o flash
Muita gente ainda insiste em usar o flash ao tirar 

fotos com o smartphone. Isso pode até parecer que 
ajuda em ambientes escuros, mas só vai deixar suas 
imagens mais feias, com cores estranhas, pessoas 
com olhos vermelhos, etc.

Isso deixa as fotos com um aspecto bem amador, 
em grande parte porque é utilizado nas situações er-
radas. Fora isso, o flash que vem equipado em smar-
tphones é sempre bem fraco e não causa um efeito 
legal mesmo nas ocasiões certas

4. Não use o zoom digital
Outro fator que não dá certo em smartphones é 

o zoom. Como são poucos os smartphones que pos-
suem algum tipo de zoom manual, o melhor é deixar 
a opção completamente de lado.

O zoom digital apenas aumenta e distorce a ima-
gem que já está na tela em vez de realmente se apro-
ximar dela. Assim como o flash, isso dará um aspecto 
amador nas suas fotografias.

Boas Festas!

Boas 
  Festas!
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ProcureAcheAssessoria Jurídica / Empresarial

A Turma Nacional de Uniformização – TNU 
recentemente definiu a seguinte tese: "O extravio 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) de correspondência ou encomenda registra-
das, e sem a demonstração de quaisquer das exclu-
dentes de responsabilidade, acarreta dano moral in 
re ipsa”. A expressão in re ipsa significa que o simples 
fato do extravio da encomenda/correspondência já 
é suficiente para comprovar o abalo moral sofrido. 
Portanto, os prejudicados que passaram por situa-
ções dessa natureza devem buscar seus direitos a 
uma reparação moral pelo transtorno sofrido.

Flávio Braga Advocacia

DANOS MORAIS E MATERIAIS  
JUNTO A CIAS AÉREAS

É chegado o período de férias e muitas famílias 
programam suas viagens. Saiba que os Tribunais 
do país vêm consolidando o entendimento de que 
são devidas indenizações junto às companhias aé-
reas em casos como os seguintes: cancelamento, 
atraso de voo e perda de conexão, overbooking ou 
preterição de embarque e extravio temporário ou 
perda definitiva de bagagem. É necessário analisar 
os detalhes do caso e as provas existentes. Assim, 
caso você já tenha sofrido alguma situação como a 
descrita acima, procure um profissional especialista 
e busque seus direitos.

Flávio Braga Advocacia

DANO MORAL EM EXTRAVIO DE 
ENTREGAS PELOS CORREIOS

Boas 
Festas!

Boas Festas!

Descontos nos serviços que 
você mais precisa?  

Acesse e confira:
procureachedescontos.com.br

Clube de 
Descontos
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ProcureAche Decoração

1. Regar: uma regra fundamental para quem 
cuida de plantas é a rega. Dependendo do tipo ou ex-
posição que ela tenha a espaços abertos, a chuva po-
derá te ajudar com essa tarefa, mas é importante ficar 
ligado na temperatura, se o ar está muito seco, quais 
as chances de chuva para aquela semana, melhores 
horários para levar as plantas para fora de casa, entre 
outras questões. Mas atenção! Muita chuva poderá 
encharcá-las e apodrecer as raízes, além de algumas 
espécies de plantas permitirem irrigações mais espa-
çadas, pois retêm melhor a água.

2. Poda: podar as plantinhas nesta época não 
é indicado, pois elas despertam na primeira poda e 
começam a liberar novos brotos no verão. Remova 
apenas folhas mortas e galhos secos para manter a 
flor bonita.

3. Exposição ao sol: uma pesquisa on-line pode 
te ajudar a descobrir muitas informações valiosas 
sobre as plantas e flores que você cultiva em casa, e 
isso é fundamental para entender o tempo de expo-
sição ao sol que é recomendado para aquela espécie. 
Outras informações importantes para se buscar são: 
quando regar, em que ambiente ela deve ser criada, 
adubo apropriado para a cultivação, entre outros.

O tempo de exposição solar varia muito de uma 
planta para outra e, por isso, é tão importante saber o 
que fazer com cada espécie.

4. Crescimento e adubação: o crescimento é a 
forma de medir o momento ideal para o replantio, 
que deve ser feito nesta fase e receber bastante água 
no início do processo para adaptação ao novo local. 

CUIDE DO JARDIM NO VERÃO
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ProcureAcheTurismo / Transportes

É um evento anual, que resgata a cultura dos 
colonizadores através da gastronomia. Nele, ocor-
rem competições, músicas, dança e apresentações 
do folclore alemão arraigado às novas gerações. Há 
ainda desfiles da realeza pomerodense, dos grupos 
folclóricos, apresentações de dança, artesanato, co-
midas típicas, cervejas artesanais; além do delicioso 
chope de vinho, bem gelado, para refrescar o calor 
catarinense. O evento foi o precursor das compe-
tições típicas de serrador, lenhador e Fischerste-
chen (Fisgar o Pescador), inspiradas nas atividades 
cotidianas dos colonizadores; além das brincadei-
ras e jogos tradicionais dos clubes de caça e tiro. 
A festa típica tornou-se o principal evento turístico 
da cidade de Pomerode e uma das mais genuínas 
festas de cultura germânica de Santa Catarina.

FESTA POMERANA – POMERODE/SC

SOMMERFEST – BLUMENAU/SC
Versão de verão da Oktoberfest, a Sommerfest 

traz para o primeiro mês do ano toda a alegria da 
tradicional festa de outubro. Chope, gastronomia, 
música e muitas atrações. Você poderá conhecer 
as rainhas da Oktoberfest, os atrativos e cervejarias 
artesanais diversas da região, sentir o sabor da gas-
tronomia típica germânica, participar das disputas 
tradicionais como o Rei do Tiro, divertir-se com as 
bandas folclóricas que se apresentam, além das dan-
ças dos grupos e de participar do concurso de chope 
em metro.

Pé na Tábua Tur - Fone: (51)3907-1000 (Whatsapp)

Boas Festas!

Boas Festas!
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Construção e Reforma
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ProcureAche

FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado

CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com

3342.3449 |       984.246.025
    992.646.712 |        993.365.516

(51)

DICAS PARA PLANEJAR E CONCLUIR 
A REFORMA SEM SOFRIMENTO
1. Todos os imóveis na cidade também são de 

responsabilidade da prefeitura. Assim, qualquer alte-
ração deve ser informada e, se necessário, autoriza-
da pelo poder público, conforme prevê o Código de 
Obras. Do contrário, as obras podem sofrer embargos 
e multas.

2. Sem as licenças, o proprietário corre o risco 
de ser denunciado, sobretudo se as obras causarem 
transtornos à vizinhança. O condômino é proibido de 
realizar intervenções que comprometam a segurança 
do edifício ou que alterem sua fachada.

3. No caso de edifícios, informe o síndico sobre 
a extensão da obra e os prazos. Se as regras do con-
domínio forem descumpridas, ele pode aplicar adver-
tência ou multa ou ainda exigir a paralisação da obra. 
Se ainda assim o infrator insistir, o problema pode ser 
levado à Justiça.

4. Antes de iniciar a reforma, seja educado. Visite 
os vizinhos, apresente-se, deixe seu telefone e peça 
desculpas antecipadas pelo incômodo que irá causar. 
Esse cuidado vale especialmente para prédios com 
idosos, doentes ou bebês.

5. Há cinco etapas principais em uma reforma: re-
moções, alvenaria, elétrica e hidráulica, pintura e aca-
bamentos. Detalhe o que você pretende fazer em cada 
uma das fases, desmembrando os tipos de material e 
serviços necessários.

6. Anote cada passo: com quem falou, o que foi 
dito e o que ficou combinado, como em um diário. Re-
serve as últimas páginas para escrever os contatos de 
todos os envolvidos. É uma maneira prática e segura 
de ter tudo à mão e não perder o controle.
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Serviços Especializados
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ProcureAche

Madeiras para Vigamento

Serviços Especializados

Para elaborar um limpador de vidros caseiro 
você vai precisar de:

• 2 colheres (sopa) de amônia;
• 1/2 copo de álcool para limpeza;
• 1/4 de colher (chá) de detergente.
Misture todos os ingredientes em uma garrafa 

pequena com borrifador. Complete com água e cha-
coalhe bem. Se preferir, substitua a amônia por 3 co-
lheres (sopa) de vinagre ou suco de limão.

RECEITA: LIMPA VIDROS CASEIRO

Boas 
  Festas!
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ProcureAcheServiços Especializados

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

PPCI, Caixas, Mangueiras, Fitas
Central de Alarme de incêndio, Luz de Emergência

Serviços de Hidráulica e Elétrica
Extintores Novos e Seminovos

Aluguel de extintores para eventos
Curso de

Prevenção de incêndio com certificação.

www.crextintores.com.br
crextintores@crextintores.com.br Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

CR
EXTINTORES

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51) 

DICAS PARA ECONOMIZAR  
ENERGIA NO USO DA GELADEIRA

1 - Deixe a geladeira sempre ligada
A geladeira precisa ficar ligada todo o tempo, du-

rante 24 horas por dia. É importante saber que desligar 
o aparelho durante a noite e religar pela manhã não 
ajuda a economizar energia.

2 - Não utilize a parte traseira para secar roupas
Outra dica é importante é não secar roupas atrás da 

geladeira. Evite fazer isso. O motivo é bastante simples: 
além de sobrecarregar o motor, aumentando o consu-
mo de energia, o contato das peças molhadas com a 
grade eleva o risco de choques.

3 - Espere os alimentos esfriarem para guardá-los
Guardar alimentos quentes na geladeira também 

aumenta o consumo de energia, porque ela vai precisar 
“trabalhar” mais para fazer com que aquele alimento 
chegue à temperatura dos demais.

4 - Verifique o estado das borrachas de vedação
Verifique sempre o estado das borrachas de veda-

ção da geladeira, a fim de evitar desperdício de energia.

BOAS FESTAS!

Boas 
    Festas!

Bo
as

 F
es

ta
s!

Boas Festas!



27

Serviços Especializados

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche

Boas
Festas!

Boas
  Festas!

Boas Festas!

Boas Festas!



28Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAcheServiços Automotivos

GEO

Na hora de viajar você sempre lembra de levar 
água pra aguentar as longas horas na estrada, não é 
mesmo? Seu companheiro de quatro rodas também 
precisa do mesmo cuidado. Ao rodar em estradas o 
motor é submetido a um esforço maior do que no ciclo 
urbano. Por isso, na sua revisão de final de ano, antes 
de viajar, é muito importante checar o nível dos flui-
dos, a validade de todos os fluidos e seus respectivos 
filtros, assim como a presença de vazamentos: líquido 
de arrefecimento, óleo do motor e transmissão, fluido 
de freio, direção hidráulica e embreagem, e ainda o 
nível do combustível do reservatório de partida a frio 
(para carros flex). Se o prazo de troca de filtros e fluidos 
estiver próximo, não há mal nenhum em adiantá-lo.

O fluido de freio, por exemplo, é responsável por 
transmitir a força do pedal até as rodas, e uma das suas 
principais características é absorver a umidade do am-
biente. A troca deste fluido é necessária pois o excesso 
de água pode prejudicar o sistema geral de frenagem, 
impedir seu bom funcionamento e comprometer a se-
gurança do seu carro.

A água do radiador tem como função manter o 
motor frio. Por isso o radiador sempre tem que estar 
com água. Mas, antes de verificar o nível da água, des-
ligue o carro e aguarde alguns minutos para abrir a 
tampa do radiador. Caso contrário, a água poderá sair 
com muita força e queimar a sua mão ou outras par-
tes do corpo. Feito esse procedimento, retire a tampa 
e veja se a água está abaixo do nível indicado. Se sim, 
é só completar.

HORA DA VIAGEM: VERIFICAÇÃO 
DOS FLUIDOS

Boas 
    Festas!

BOAS FESTAS!

Boas Festas!



29Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche Palavras Cruzadas Diretas

No fórum, o juiz indaga o réu:
- O senhor está sendo acusado de 

quê?
- Estou sendo acusado porque re-

solvi fazer as compras de natal antes 
do tempo certo.

- Como assim? Isso não é crime! 
O quão antes você estava fazendo as 
compras?

- Antes das lojas abrirem…

Dois velhinhos conversando:
— Você prefere sexo ou Natal?
— Sexo, claro! Natal tem todo ano, 

enjoa.

O menino pergunta à mãe:
— Manhê! É a cegonha que me 

trouxe para o mundo?
— É, meu filho!
— E é Jesus que nos dá o pão de 

cada dia?
— Sim, meu amor!
— Mais uma coisa. É o Papai Noel 

que dá os brinquedos no Natal?
— É isso mesmo!
— Então para que serve o papai?

Hora da piada!

Av. Assis Brasil, 1806 - Porto Alegre/RS

3108.1017 / 99832.4159

A ÓPTICA QUE VAI ATÉ VOCÊ



30Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAcheHoróscopo

Boas 
    Festas!



31Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche Educação

A Feedback Soluções em Informática tem suporte 
em hardware e software para você e seu negócio, nas 
mais diversas áreas de atuação, seja empreendedor, 
escritório ou para suas necessidades pessoais.

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

Trabalhamos com diversas formas de pagamento.
Entre em contato--> 51 984058299

AULAS DE INFORMÁTICA PARA TODAS AS IDADES

HORA DE DESCANSAR DOS ESTUDOS?

SAMU  ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro  ------------------ 3289 7999
Defesa Civil  ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal  ------------------------191
Polícia Militar  -------------------------------------190
Polícia Federal  ------------------------------------194
Polícia Civil  ----------------------------------------197
EPTC  ------------------------------------ 156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros  ------------------------------193
Disque-Previdência Social  ------------------------135
Rodoviária  --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE  -----------------------------------0800 721 2333
Dmae  ------------------------------------- 3289 9000
Detran  --------------------------------0800 905 5555
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones Úteis

Os feriados costumam ser dias perfeitos para relaxar, colocar as séries 
em dia e, se possível, viajar. Mas essa não é a realidade de todos os jo-
vens. Dois, três e até quatro dias sem precisar ir à escola ou ao cursinho, 
para muitos, não é sinônimo de descanso, mas de tempo extra para se 
dedicar àquela matéria atrasada, aos exercícios mais complicados ou 
para ler algum livro cobrado pelo vestibular. Mas será mesmo que essa é 
a melhor alternativa? Uma boa estratégia é, nos feriados do começo do 
ano, quando o aluno acabou de voltar de férias e não está tão cansado, 
se dedicar mais aos estudos. Já nos recessos mais próximos das provas, 
o ideal é se organizar para estudar menos e descansar um pouco mais.
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DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

ECONOMIZE ÁGUA

ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

984.136.494& Plantão: 992.477.905     
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