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ProcureAche

Serviços Especializados

17 Anos de Jornalismo
e Comunicação

3 DICAS PARA PROTEGER SUA SAÚDE
MENTAL NAS REDES SOCIAIS

1-Limite quando e onde utilizar
os serviços
As Redes Sociais podem interromper e interferir com a comunicação
pessoalmente. Você vai se conectar
melhor com as pessoas na sua vida se
tiver momentos do dia em que desliga as notificações ou mesmo
deixa o celular em modo avião.
2-Faça períodos de “detox”
Experimente passar alguns dias sem entrar nas redes. Reduzir o tempo de uso para apenas dez minutos por dia, durante três
semanas, resulta em menor sentimento de solidão e depressão.
Experimente declarar publicamente que você decidiu dar um
tempo nas redes e delete os aplicativos do celular.
3-Preste atenção no que faz e como se sente
Experimente usar as plataformas em diferentes horas do dia
por tempos variados e observe como se sente. Sempre que possível, busque interações com pessoas que você conhece offline,
fora das redes.
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Serviços Especializados
5 DICAS PARA CURTIR UM
CARNAVAL SAUDÁVEL

1. Use roupas confortáveis: Experimente antes
suas fantasias e se certifique de que elas irão proporcionar mobilidade para pular e dançar durante horas.
2. Invista no café da manhã: alimentos ricos em
fibras e proteínas darão a energia necessária para o
corpo. Para isso, capriche nas frutas, cereais, ovo, pão
integral, iogurte natural e vitaminas.
3. Passe protetor solar: fevereiro é marcado pelas
altas temperaturas e sol intenso. Mas não se engane.
Mesmo com o dia nublado, é essencial proteger a pele
dos raios solares para evitar queimaduras e insolação.
4. Hidrate-se: manter-se hidratado evita insolação, desidratação, confere maior saciedade e evita a
indesejável ressaca.
5. Carregue um snack: carregue um snack para
dar energia entre um bloco e outro. Prefira fontes de fibras que ainda prolongam a saciedade e evitam o pico
de açúcar no sangue. Nossas sugestões são: banana e
maçã crocante ou sementes e nuts.

HIDRÁULICO 24HORAS

VANTAGENS DE ANUNCIAR NA
PROCUREACHE

A ProcureAche, assim como você, sabe que a mídia digital é bastante eficaz também para compra/
venda de produtos e serviços. Em grande parte das
vezes, as pessoas buscam através da Internet. Então,
se a oferta ou serviço não tem presença digital, muitas vezes não é lembrado.
A ProcureAche disponibiliza para você serviços
de Gerenciamento de Redes Sociais, criação de site,
campanhas Google Ads – para otimizar o ranqueamento do seu site através do Google - e anúncios
patrocinados.
Além disso, a ProcureAche traz um portal rico,
contendo todos os serviços de anunciantes, seus
contatos, endereços e horários de funcionamento.
Através da visibilidade da ProcureAche na Internet, os anunciantes são beneficiados também.
Não fique de fora!
Fone: (51) 99788-9686 whatsapp
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Saúde e Bem-Estar
EVITE FUNGOS E MICOSES NO VERÃO

PERDA AUDITIVA X DEMÊNCIA

• Evite depilação em dia de exposição ao sol,
pois isso pode causar manchas escuras na pele. Programe-se para fazer a depilação com antecedência;
• Deixe para fazer tratamentos de pele com
lasers e produtos químicos em épocas com temperaturas mais amenas e com menor incidência solar,
como o outono e o inverno. Atualmente existem
ácidos que podem ser usados no verão, mas com
prescrição e recomendação médica;
• Mantenha a pele seca: isso evita o aparecimento de fungos que causam micoses. A recomendação é usar sandálias ou chinelos para não deixar
os pés em contato com pés molhados, antes de colocar tênis ou sapatos depois do banho de piscina
ou de mar;
• Tome cuidado ao encostar nas bordas das piscinas, já que os fungos podem se instalar na pele a
partir de locais como esses. Quanto mais poroso o
local, maior a possibilidade de conter fungos;
• Não compartilhe cangas nem toalhas, assim
como calçados, roupas e locais de descanso (cadeiras e esteiras);
• Depois de sair da piscina ou do mar, tome um
banho de água doce para retirar o cloro, o sal e a
areia que ficam no corpo e ressecam a pele. Se não
houver um chuveiro no local, leve uma garrafa de
água para jogar no corpo;
• Durante o banho, mantenha os pés calçados
(especialmente se for vestiário público) e lave bem
o corpo com água e sabão. Dê atenção aos pés, já
que este é o local em que os fungos se instalam com
mais facilidade;
• Depois do banho, seque bem os dedos dos
pés e as dobras do corpo.

A demência é o maior desafio global para saúde e assistência social no século XXI. O número de
pacientes com demência deverá triplicar até 2050
devido a um aumento da população e à longevidade.
Foram identificados nove fatores de alto risco,
mas modificáveis, relacionados à demência:
Perda de audição; baixo nível de escolaridade;
inatividade física; hipertensão; diabetes tipo 2; obesidade; fumar; depressão e Isolamento social.
Esses fatores, que geralmente são problemas
de estilo de vida e podem ser modificados, representam cerca de 35% do risco geral de demência.
O envelhecimento e a história familiar são fatores
mais significativos (mas não são modificáveis).
O maior fator de risco é a perda auditiva na
meia-idade que pode aumentar a carga cognitiva
(negativa), levar ao desengajamento social ou à depressão, os quais podem contribuir para o declínio
cognitivo acelerado.
Estudos constataram que os usuários de aparelhos auditivos apresentaram menor declínio cognitivo que o grupo de não-usuários.
Há evidências crescentes de que a perda auditiva tem efeitos muito maiores do que o comprometimento sensorial. Além de um risco aumentado de
demência, os adultos com perda auditiva não tratada relatam maior estresse, maior isolamento social
e relacionamentos familiares mais pobres, incluindo os relacionamentos conjugais. Identificação e
tratamento são etapas importantes na modificação
dos efeitos negativos da perda auditiva não tratada.
SONATA APARELHOS AUDITIVOS (51) 3022.2100 /
98201.0132

Sem pilhas
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Saúde e Bem-Estar
POTENCIALIZE SUA VIDA

O que é Biodança? Quando se fala em dançar, as
pessoas pensam logo em dança de salão ou em colocar malhas de balé e fazer passos mirabolantes. É difícil
pensar em uma dança que vá além de padrões estéticos e ainda mais improvável conceber uma dança que
possa induzir modificações existenciais. Essa é a proposta 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, expressava 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 fidelidade aos próprios sentimentos pode provocar mudanças profundas na vida de uma pessoa.
* Trecho do texto de Danielle Tavares
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Saúde e Bem-Estar

MÍDIA IMPRESSA OU DIGITAL?

A mídia impressa ainda atinge boa parte dos
brasileiros. Geralmente, pessoas de maior faixa etária gostam de ler jornais/revistas/livros. Especialistas
dizem que cada edição de uma publicação atinge +2
pessoas, além do próprio destinatário.
Porém, só em 2018, seis negócios de mídia impressa fecharam e migraram para o digital no Brasil.
Foram 7.817 postos de trabalho fechados. Nos EUA,
por exemplo, 1.800 jornais impressos fecharam as
portas de 2004 a 2018.
Porém, a maior parcela de todos os veículos
que fecharam os trabalhos migraram para o digital.
O público na Internet é, geralmente, mais jovem, os
custos de divulgação de serviços são mais acessíveis;
as vantagens são inúmeras!
Pela Internet, é possível mensurar a visualização
de anúncios, interação, feedback em relação aos produtos/serviços. É no meio digital onde se concentra
a massa populacional. Estatísticas mostram que o
brasileiro passa, em média, mais de 4 horas nas Redes Sociais por dia. Então, evidente que as empresas
devem estar lá.
Então, mídia impressa ou digital?
Os públicos são diferentes. Os números são diferentes.
A Revista ProcureAche aposta nas duas frentes:
digital e impressa.
Gerenciamento de Redes Sociais, criação de sites e anúncios patrocinados + Divulgação na Revista
Impressa a partir de R$ 285, já pensou?
A gente dá aquela força para você divulgar seu
negócio!
Revista ProcureAche
(51) 99788.9686 (WhatsApp) ou escreva para
contato@procureacherevista.com.br

VISÃO: USE O COMPUTADOR E/OU
CELULAR DE MANEIRA ADEQUADA

Quando você passa muito tempo em frente à
tela do computador ou atento ao celular, tende a
abrir mais os olhos e a piscar menos, o que pode causar uma diminuição na lubrificação do globo ocular,
essencial para a saúde dos olhos.
Para evitar problemas oftalmológicos decorrentes dessa prática, procure piscar com maior frequência e faça pausas de pelo menos 20 segundos a cada
20 minutos que passar olhando para a tela.
Também é importante manter o monitor a uma
distância de 50 centímetros e, se for o caso, usar um
colírio recomendado pelo seu oftalmologista. Além
disso, procure ajustar corretamente as configurações
da tela, especialmente no que diz respeito ao brilho,
para que ela não fique clara demais.

Tiragem: 85.000 exemplares

6

Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche

Saúde e Bem-Estar

FLORAIS DE BACH

Os florais de Bach tratam de todos os males emocionais, 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 forma como reagimos aos nossos problemas no mundo:
uns com medo, outros com raiva, ódio, orgulho, mágoa, ressentimento etc. Quando resolvemos esses
comportamentos, praticamente deixamos de ter doenças 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
individualmente. Cada ser humano é único. Uma fórmula para cada um.
Drª Fátima Perurena - Terapia Floral
Fone: (51)99113-7886
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Saúde e Bem-Estar

BENEFÍCIOS DA MASSAGEM

• Reduz ansiedade;
• Combate o estresse;
• Auxilia o combate à depressão;
• Sensação de bem-estar;
• Reduz a tensão e dor muscular;
• Estimula a circulação sanguínea;
• Recarrega energeticamente.
Vamos marcar uma massagem hoje?

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

ARTROSE, QUIROPRAXIA E
FISIOTERAPIA

A artrose é um tipo de lesão grave que pode acometer todas as articulações e uma das mais comuns é
a da articulação do joelho. Conheça alguns sinais da
artrose:
1) Dor no joelho após esforços físicos;
2) Rigidez ao se levantar da cama de manhã ou
após longos períodos de repouso;
3)Presença de estalos no movimento;
4) Inchaço e calor. Geralmente na fase inflamatória;
5) Sensação de aumento de tamanho do joelho;
6) Movimentos mais limitados. Dificuldade ao esticar o joelho totalmente;
7) Dificuldade em apoiar a perna no chão;
8) Músculos da coxa mais fracos e mais atrofiados.
Com Fisioterapia e os ajustes de Quiropraxia, conseguimos atrasar o máximo possível a degeneração da
cartilagem articular.

Aviamos
receitas

Tudo em até
6 x s/ acréscimo
Óculos - Jóias - Relógios - Artigos para
presentes - Consertos em Geral
(51) 3336.6943

Av. Teresópolis, 3173

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

Já ouviu falar que as crenças dominam nossa vida, determinando nossos resultados 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 14/03 e 04/04. *Caso tenha interesse, temos o Curso VIP de Barras de Access, no qual você
pode escolher a melhor data e horário para o curso.
www.extraordinariamenters.com.br
Agende seu horário para um bate-papo (51) 40668076. ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento Pessoal & Profissional.

BENGALAS

CRISTO

REDENTOR
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Gastronomia
OVOS COM LINGUIÇA

KNETIG
Comercial

Ingredientes:
• 4 ovos;
• 2 gomos de linguiça sem pele;
• 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina;
• 4 tomates sem pele picados;
• 1 cebola pequena batidinha;
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde;
• 2 colheres (sopa) de parmesão ralado;
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

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

www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
e-mail: comercial@knetig.com.br

Modo de preparo:
1. Aqueça a manteiga ou margarina em uma frigideira grande e refogue a linguiça desfeita até começar a dourar.
2. Adicione o tomate, a cebola e o cheiro-verde.
Refogue até o tomate se desfazer e vá adicionando
água para formar um molho.
3. Com uma colher, afaste a linguiça para um
lado da frigideira e quebre os ovos, um a um, no espaço aberto.
4. Polvilhe o queijo ralado, tampe e mantenha
no fogo somente o tempo de os ovos cozinharem um
pouco (eles ficam moles, mas, se preferir firmes, deixe mais tempo).
Sirva na própria
frigideira.
5. Va r i a ç ã o :
Substitua a linguiça por carne
moída.

Mercado
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Gastronomia

CARRÉ DE CORDEIRO COM GELEIA
DE FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes:
• 1 kg carrés de cordeiro;
• 2 colheres (sopa) de
geleia de frutas vermelhas;
• ½ colher (sopa) de
azeite;
• sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:
1. Com uma faca bem afiada, divida o carré, cortando entre os ossos a cada costela.
2. Retire o excesso de gordura do carré e, com a
faca, raspe os ossos da costela: à medida que se raspa o osso, a membrana que o envolve é removida (ela
deve ser retirada para que não queime quando o carré
for para a frigideira).
3. Leve uma frigideira ao fogo médio e, quando
aquecer, regue com o azeite. Tempere o carré com
sal e pimenta-do-reino e coloque na frigideira. Doure
bem os dois lados por cerca de 2 minutos cada.
4. Retire o carré da frigideira e disponha no prato
que irá servir. Deixe descansar por 2 minutos para que
os líquidos internos se acomodem.
5. Enquanto isso, coloque ½ xícara (chá) de água
na frigideira e raspe bem o fundo com uma colher de
pau. Transfira esse molhinho para uma tigela, passando pela peneira. Coloque as 2 colheres (sopa) de geleia
e, com a ajuda de um garfo, misture vigorosamente
para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
6. Coloque duas costelinhas por prato e ofereça o
molho à parte. Sirva com batatas ou legumes.

Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes
Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene
Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

3311.0597
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Profissionais ao seu alcance

AQG
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Pet & Agro
DICAS PARA CUIDAR DO SEU PET
NO VERÃO

Durante o verão, evite passear com seu cachorro
nos horários em que o sol está mais intenso. O asfalto
e as calçadas quentes podem provocar lesões nas patas. Algumas raças, principalmente os cães de focinho
mais curto, podem ter problemas respiratórios devido
ao vapor quente.
O horário ideal é realizar o passeio durante as primeiras horas da manhã e no final da tarde, depois das
17h. Se o seu cachorro precisa usar a focinheira durante
o passeio, prefira as de grade, que permitem que ele
abra a boca e consiga arfar.
É muito importante manter o pet hidratado, por
isso, certifique-se de que ele tenha sempre água disponível. No verão, você pode aumentar a quantidade de
vasilhas e colocar uma pedrinha de gelo também é uma
boa dica para manter a temperatura fresca. A água e a
comida devem ficar em um local na sombra, arejado,
evitando exposição ao sol.
Algumas raças de pelo curto e pelagem clara precisam usar protetor solar, indicado pelo médico veterinário, em algumas áreas, como orelha e perto do focinho.
Essa época também é a preferida dos parasitas. O
medicamento preventivo contra pulgas e carrapatos
deve estar em dia!
Vai passear ou viajar de carro e o seu cão ou gato
vai com você? Nunca deixe seu amigo dentro do carro,
nem por alguns minutinhos, mesmo que você deixe
um pouco da janela aberta. A temperatura do carro se
eleva com muita rapidez e o pet não consegue respirar
e pode sofrer um aumento grande da temperatura corporal, o que pode levá-lo a óbito.
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Ligue e saiba mais:
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Assessoria Jurídica / Empresarial

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Telefones Úteis
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
Tiragem: 85.000 exemplares

O ano há pouco começou, e logo já inicia o período para o acerto de contas com o Leão. Porém,
muitas pessoas possuem direito a benefícios tributários e não sabem. O aposentado e pensionista que
pagam imposto de renda e possuem doença grave
ou que sofreram acidente de trabalho podem ter
direito à isenção de IR. A legislação prevê um rol de
doenças que garantem tal isenção. Além disso, doenças que não constem expressamente no rol, mas
que causem limitações semelhantes àquelas listadas,
também podem gerar isenção de IR aos seus portadores. Além da isenção do pagamento de IR, em alguns casos, é possível pedir o ressarcimento do valor
pago de forma retroativa, de maneira corrigida e atualizada. Assim, procure um profissional especialista e
assegure seus direitos.

Flávio Braga Advocacia

DANOS MORAIS E MATERIAIS
JUNTO A CIAS AÉREAS

Saiba que os Tribunais do país vêm consolidando o entendimento de que são devidas indenizações
junto às Cias Aéreas em casos como os seguintes:
cancelamento de voo, 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 assegure seus direitos.

Flávio Braga Advocacia
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Decoração / Transporte

COMO TIRAR MANCHAS DE MÓVEIS DE
MADEIRA

Água
A forma mais simples e eficiente
é passar óleo de peroba em cima da
mancha com um pano bem macio. Espere secar e passe cera ou lustra móveis como de costume. Você também pode fazer
uma mistura com pasta de dente branca (sem ser
gel) e bicarbonato de sódio. Passe na mancha e
deixe agir por alguns minutos. Retire o produto,
seque e passe cera de móveis como de costume.
Óleo
Uma boa dica é colocar um pano levemente
umedecido em cima da mancha e passar o ferro de
passar por cima do pano, quantas vezes for necessário, para a mancha sair. Depois, basta dar uma polida
generosa na superfície para o móvel ficar bonito novamente. Caso não resolva, tente passar um produto
lubrificante como o WD40 na mancha.
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Turismo / Transportes
ROTEIRO COLONIAL - COMPASSOS
DA MÉRICA MÉRICA
Localizado em Flores da Cunha, maior produtora de vinhos do RS, o Roteiro Rural Compassos
da Mérica Mérica é composto por propriedades
rurais, cantinas e espaços de memória no interior
do município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Essas localidades fundem tradição italiana e
lazer, entre vinícolas, restaurante e agroindústria
familiar. Distribuídas nas comunidades de São
Roque, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora
do bom Conselho e São Vitor, os municípios que
compõem o roteiro buscam trazer ao visitante um
pouco do espírito de luta e bem-viver que permeia a tradição italiana da Serra Gaúcha.
A temática central é a música - símbolo da
imigração italiana no Rio Grande do Sul, que dá
nome ao Roteiro e que integra os diferentes cenários às diversas atividades e personagens locais.
Comece sua viagem através de um contagiante
passeio temático pelas propriedades rurais que fazem parte da rota. O "carretão", como é chamado
o meio de transporte, leva o turista a uma viagem
em meio à natureza, contemplando os aromas da
terra e de seus frutos, vivenciando o dia-a-dia dos
agricultores e apreciando as belas paisagens do
roteiro, recheadas de história e cultura.
Pé na Tábua Tur - Fone: (51)3907-1000
(Whatsapp)

Tiragem: 85.000 exemplares
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado
CALHAS
CHAMINÉS
COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com
(51)

3342.3449 |
984.246.025
992.646.712 |
993.365.516

DICAS PARA MANTER EM DIA A SUA BIKE
Limpeza periódica
Manter sua bike sempre limpa é a melhor maneira de conservá-la por mais tempo. Faça isso periodicamente — uma vez por semana é ideal — com um
pano seco para retirar a sujeira e os resíduos de todos
seus componentes.
Em caso de passeios em trilhas, locais com lama,
água salgada (maresia) ou na chuva, o que geralmente
suja bastante, lave os componentes de sua bike com
água e sabão, limpe com uma esponja embebida em
produtos não abrasivos e seque com um pano. Uma
cobertura de cera garante a limpeza por mais tempo.
Leva sua bike para fazer um check-up
Fique atento a barulhos estranhos e trepidações
diferentes para identificar qualquer tipo de anormalidade em sua bike e, se necessário, encoste sua magrela na oficina mais próxima.
Faça a revisão periódica completa em uma oficina
de confiança para garantir o funcionamento adequado e aumentar a durabilidade de seu equipamento.

Tiragem: 85.000 exemplares
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GTI

CLIMATIZAÇÃO

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.

(

CR
EXTINTORES

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

www.crextintores.com.br
crextintores@crextintores.com.br

Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

GEO
Tiragem: 85.000 exemplares
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Madeiras para Vigamento

Hora da piada!
Duas amigas estão no bar, quando uma delas fala:
- Está vendo aquelas duas velhas bebendo na outra mesa?
- Estou, por quê?
- Daqui a uns vinte anos estaremos assim. A outra
olhou e disse:
- Maria, sua louca, é melhor você parar de beber.
Aquilo é um espelho!!
O mineiro chegou na sala do patrão, jogou todo o
salário do mês na mesa e disse:
- Chefe, o meu salário veio 50 reais a menos.
O patrão indignado disse:
- Engraçado, mês passado botei 50 reais a mais e
você não disse nada!
O mineiro disse:
- Pois é patrão, um erro eu aceito, mas dois é demais.
Mineiro é outro nível.

Tiragem: 85.000 exemplares
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HORÓSCOPO - Fevereiro 2020

ÁRIES: o mês de fevereiro traz um certo desejo por aventura que poderá
se manifestar inicialmente como uma leve inquietação.
TOURO: Você se beneficiará, durante esse ciclo, de um aumento da determinação e de iniciativa para ir atrás dos seus sonhos.
GÊMEOS: você sentirá mais compaixão pelas pessoas ao seu redor e procurará ajudá-las dentro de suas possibilidades.
CÂNCER: manterá a ênfase no trabalho, mas terá um pouco mais de liberdade, aliviando a tensão e se permitindo momentos de lazer.
LEÃO: o céu lhe convida a abandonar um pouco o seu ego e estar mais
atento às necessidades daqueles ao seu redor.
VIRGEM: saiba a hora de abandonar um pouco o controle e se deixar
surpreender pela vida.
LIBRA: lembre-se que a vida é uma só, e o tempo é implacável. Não adie
os desejos do seu coração.
ESCORPIÃO: busque cultivar seus laços afetivos e se dedique ao seu
bem-estar emocional.
SAGITÁRIO: é chegado o momento de você definir melhor o seu lugar
no mundo, o que chamamos comumente na astrologia de “meio do céu”.
CAPRICÓRNIO: espere assumir maiores responsabilidades durante esse
mês; é possível que sua vida profissional esteja bastante movimentada.
AQUÁRIO: você notará que, onde quer que vá, chamará atenção. Haverá
muitas transformações em sua vida profissional e muitas realizações.
PEIXES: desfaça-se de mágoas e de todo tipo de emoções negativas do
passado que ainda tenham lugar em seu coração.

Tiragem: 85.000 exemplares
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Educação

REDAÇÃO DO ENEM
Muito temido por diversos candidatos, o texto
cobrado neste exame requer muita atenção aos detalhes. Os avaliadores observam cinco competências.
Uma delas é o repertório sociocultural, ou seja, o
aluno deve demonstrar que tem um conhecimento
cultural sobre o tema proposto. Portanto, o estudante deve adquirir o hábito de ler textos variados e demonstrar interesse por muitos assuntos.
REDAÇÃO PONTE - 51 996635661

Tiragem: 85.000 exemplares

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: empreendedorismo, escritório ou mesmo em necessidades pessoais.
Com presença há mais de 10 anos no atendimento
às demandas tecnológicas, encontre aqui um atendimento personalizado, confiável e com a garantia de
satisfação.
Trabalhamos com diversas formas de pagamento.
Entre em contato--> 51 984058299
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DETECÇÃO ELETRÔNICA

DE

VAZAMENTO

stop
ECONOMIZE ÁGUA
ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

& 984.136.494

Direito Civil - Direito do Trabalho
Direito de Família e Sucessões
Direito Empresarial - Direito Imobiliário

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51)

