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• Para você aproveitar as férias em casa, garanta um 
sofá confortável, um ar-condicionado para um cli-
ma agradável e um bom filme ou aquela série. Ou, 
se você preferir, aproveite o tempo livre para zerar 
aquele jogo ou terminar aquele livro.

• Durma até tarde, convide os amigos, receba a fa-
mília. Aproveite!

• Não há nada de errado em dedicar um tempo das 

FÉRIAS EM CASA? SAIBA COMO APROVEITAR
suas férias para ficar em casa, contanto que toda a 
sua diversão e conforto estejam garantidos.

• E tenha a certe-
za de que quando 
as férias chega-
rem ao fim, cada 
segundo terá sido 
aproveitado.
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HIDRÁULICO 24HORAS

Nossos olhos sofrem com os raios solares, princi-
palmente no verão, pois ficamos expostos a eles por 
mais tempo. Sem a devida proteção, essa exposição 
pode causar alterações na visão central, além de pro-
vocar lesões na retina e no cristalino. Além disso, o raio 
solar reflete na água, areia e outras superfícies que 
provocam reflexos, causando um incômodo em nossa 
visão.Esse fenômeno é chamado fotoqueratite, que é 
a queima da nossa superfície dos olhos pelos raios UV.

Os sintomas mais comuns dessa condição são dor, 
vermelhidão e até a perda temporária da visão. Como 
forma de cuidado com os olhos no verão, use óculos 
de sol com aviso de “100% de proteção contra raios 
UV”.

Saiba que se você não investir na proteção correta 
dos olhos, correrá maior risco de desenvolver catarata 
em longo prazo. Embora se pense que quanto mais 
escura a lente dos óculos, maior a proteção, a cor da 
lente não influencia.

USO DE ÓCULOS DE SOL COM  
FILTRO UV
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SAÚDE AUDITIVA NO VERÃO

No início do verão, é importante entender 
como certas atividades podem afetar sua saúde 
auditiva e as maneiras de protegê-la.

Festivais de música ao ar livre são extrema-
mente populares, mas níveis elevados de ruído 
podem ter um impacto negativo na sua audição, 
mesmo em um único evento. Muitas pessoas des-
conhecem esses riscos e não tomam as devidas 
precauções.

O ruído afeta sua audição de maneira diferen-
te, dependendo da intensidade, localização e do 
tempo de exposição. Existem certas atividades que 
apresentam um risco maior:

Música: fones de ouvido, shows ou tocar um 
instrumento;

Ferramentas elétricas: manutenção do gra-
mado ou de melhoria da casa;

Caça, tiro esportivo, fogos de artifício;
Eventos esportivos;
Esportes motorizados: motocicletas, quadrici-

clos e até barcos.
Consciência é a chave para a prevenção!
O simples uso de proteção auditiva adequada 

pode ajudar bastante a reduzir os danos.
Realizar um teste auditivo é a melhor manei-

ra de medir alterações na sua audição. Também é 
uma boa oportunidade para discutir seus riscos de 
perda auditiva e a proteção apropriada com um es-
pecialista em audição.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS (51) 
3022.2100 / 98201.0132

PROGRAMA MULHERES EM AÇÃO
Programa Mulheres em Ação, 

todos os sábados no horário das 
10 às 12 horas. Programa ideali-
zado para a família, com um viés 
especial para a mulher empre-
endedora. O programa levará in-

formações sobre serviços, gastronomia, utilidades 
públicas, cultura, beleza, cursos, etc. 

E no programa, haverá sorteio especial entre 
os participantes. Web Rádio Atividade 91.1 FM. 
Você poderá baixar o aplicativo da rádio no seu 
celular e curtir o programa de onde você estiver.

O programa tem direção de Leonel Souza, 
Maycon Souza, Sandro Moura; Seleção musical de 
José Antônio Machado e apresentação de Terezi-
nha Santos.

Telefone (Whatsapp) do Programa Mulheres em 
Ação: (51)985.447.547.
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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

FELIZ 2020!

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

É hora de receber o Ano Novo
com alegria e esperança no coração.

De deixar o ruim no passado,
e abraçar o futuro com otimismo.
Vamos fazer desta virada de ano
um recomeço de tudo que é bom.

Um renovar de sentimentos positivos,
e um renascer de velhos sonhos.

É o desejo da equipe da revista ProcureAche.
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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

ESTRESSE E ANSIEDADE NO INÍCIO DO ANO
Sentar e colocar na ponta do lápis o planejamen-

to do ano que inicia pode elevar, e muito, os níveis 
de estresse e ansiedade de um indivíduo. Pesquisas 
afirmam que esse período de transição é o mais es-
tressante do ano. Definir metas, caminhos, ações, fa-
zer escolhas pessoais e profissionais. Tudo isso gera 
uma pressão emocional que influencia na saúde psí-
quica como um todo. Por outro lado, não fazer esse 
planejamento, ou seja, não ter metas; projetos; não 
visualizar um caminho a seguir; não ter um objetivo 
para o novo ano pode gerar o mesmo nível de estres-
se e ansiedade.

A HIPNOSE vem se mostrando bastante eficaz 
no auxílio desse processo. Através da hipnoterapia, 
é possível descobrir a origem desses sentimentos, o 
momento em que se desenvolveram, e criar gatilhos 
no subconsciente do indivíduo que vão auxiliá-lo a 
entrar num estado de relaxamento imediato e ajudá-
lo a tomar decisões. Além disso, a hipnoterapia auxi-
lia o indivíduo a manter o foco nas metas e objetivos 
do ano de forma inteligente e estratégica, através de 
planejamento de ações.

Grupo Sinhorini Hipnoterapia
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MÊS DA REIKTERAPIA

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

COMO VOCÊ CUIDARÁ DA SUA  
SAÚDE NESTE ANO QUE INICIA?
Começo de ano é sempre igual: expectativas 

e planos renovados. 
É época também de fechar o balanço do ano 

que passou e preparar as metas também para a 
saúde, para os próximos 365 dias.

Sem o fator saúde nada somos; ela é a res-
ponsável e grande influenciadora do nosso hu-
mor, disposição, rendimento e da produção nos 
estudos e no trabalho e mesmo na nossa vida 
social.

Atividades físicas, boa alimentação, boas ho-
ras de sono, lazer e quiropraxia trazem equilíbrio 
e são boas dicas para o bem estar físico e mental.

Que neste ano de 2020 você tenha o presen-
te principal: a SAÚDE!

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

Faça  uma massagem  
relaxante e ganhe  

30 minutos de reiki.

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
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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 sinap-
ses neurais as quais criam os padrões comportamentais. Na ExtraordinariaMente, dispomos 
de atendimentos e também cursos para se tornar um Terapeuta de Barras de Access®. Pró-

ximos cursos serão dias 14/03 e 04/04. *Caso tenha interesse, temos o Curso VIP de Barras de Access, onde você 
escolhe a melhor data e horário para o curso. 
Agende seu horário para um bate-papo (51) 40668076. ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento Pessoal & Profissional.

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

www.extraordinariamenters.com.br

Os objetivos são atingidos por via dos hábitos. Por 
isso, neste novo ano pense naquele que vai te ajudar 
a conquistar o objetivo que estipulou. São os passos 
pequenos, mas contínuos que permitem a concretiza-
ção de objetivos mais vastos e importantes. Decidido 
qual o novo hábito que vai adotar – tendo sempre em 
conta a conquista do objetivo geral para o novo ano 
– dedique-se durante um mês à consolidação desse 
hábito diário, registrando o seu progresso e procuran-
do uma rede de suporte e apoio. 

CRIE UM NOVO HÁBITO EM 2020
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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

SALADA DE FRUTAS SIMPLES E 
DIFERENTE

Ingredien-
tes:

• 5 maçãs;
• 5 pêssegos 

ou nectarinas;
• 3 1/2 co-

lheres de sopa 
de açúcar de-
merara ou refi-
nado (para caramelizar somente as maçãs, use 
2 1/2 colheres de sopa);

• 3 1/2 colheres de sopa de óleo de coco ou 
manteiga (para caramelizar somente as maçãs, 
use 2 1/2 colheres de sopa);

• canela a gosto (apenas para as maçãs);
• 5 ameixas;
• 2 mãos cheias de uvas (cerca de 800g);
• 1 mão cheia de cerejas;
• folhas de hortelã ou manjericão para de-

corar
Modo de preparo:
1. Descasque as maçãs e corte-as em go-

mos (cada maçã dá de 8 a 10 gomos). Em fogo 
médio, derreta o óleo de coco ou a manteiga 
em uma frigideira e coloque os gomos lado 
a lado, uma camada por vez, de preferência. 
Polvilhe o açúcar e a canela. Assim que tiver 
formado uma casca fina e dourada escura, vire 
os gomos e deixe dourar o outro lado. Retire 
as maçãs e repita o processo, fazendo apenas 
uma camada de cada vez.

2. Se quiser, faça o mesmo com os pêsse-
gos ou nectarinas.

3. Lave, segue e corte as outras frutas, caso 
necessário.

4. Depois que as frutas caramelizadas tive-
rem esfriado, junte todos os ingredientes e de-
core com folhas de hortelã ou manjericão.



11Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche Gastronomia

3311.0597

CARRÉ DE CORDEIRO NA BRASA

Ingredientes:
• 1 carré de cordeiro fresco;
• suco de limão siciliano;
• 2 dentes de alho triturados;
• pitada de tomilho;
• pitada de alecrim picado;
• 1 folha de louro;
• sal grosso moído na hora e pimenta do reino 

a gosto

Modo de preparo:
1. Tempere muito bem o carré de cordeiro com 

todos os ingredientes (reserve apenas o sal que 
deve ser adicionado no momento de assar),  deixe 
marinando por aproximadamente 2 horas na gela-
deira.

2. No fogo da churrasqueira, em uma grelha, 
coloque o carré e deixe dourar de uma lado, vire e 
deixe dourar do outro lado. O tempo total ficará em 
torno de 20 minutos.

3. Retire da brasa, aguarde 5 minutos, para que 
a carne mantenha seu suco, e corte seguindo os es-
paços dos ossinhos.



12

Profissionais ao seu alcance

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche

AQG



13

Profissionais ao seu alcance

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche



14

Pet & Agro

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche

Qualidade, Preço e Bom Atendimento

3 FORMAS DE DEIXAR SEU  
CACHORRO HIDRATADO NO VERÃO
1 - Sorvetinhos para um cachorro hidratado e feliz

Tá calor? Então a primeira dica é introduzir na 
alimentação sorvetes para manter seu cachorro hidra-
tado. Além de ser um mimo delicioso, a “sobremesa” 
acaba sendo mais um incentivo para os animais bebe-
rem bastante água. Mas, atenção! Nada de deixar seu 
cãozinho tirar “uma casquinha” do sorvete do dono. 
Existem produtos específicos para eles, para não cau-
sar nenhuma indisposição. E não ultrapasse a dose. O 
alimento deve ser consumido com moderação, e nun-
ca deve substituir as refeições. Se não estiver dispondo 
de recursos para comprar o produto, há muitas recei-
tas caseiras disponíveis na internet.

2 - Vasilhas com água em local visível
As vasilhas devem ter sempre água disponível 

e fácil acesso e visualização nos locais em que o cão 
fica a maior parte do tempo. Coloque-as em um local 
fresco, que não bata sol ou, durante o passeio, leve um 
recipiente para que ele possa beber durante o trajeto. 
Outra dica legal é manter cubos de gelo na água do 
animal para refrescar ainda mais.

3 - Água de coco
Sim, a água de coco é boa para nós humanos e 

para os cães também. Rica em potássio, é uma bebida 
isotônica, por isso, ótima para os dias mais quentes e 
para manter seu cachorro hidratado. O líquido deve 
ser dado com moderação, e não pode e nem deve 
substituir a água natural. Na quantidade adequada, a 
água de coco além de saborosa, vai funcionar como 
um hidratante natural, e também auxiliar o aparelho 
digestivo e urinário do seu pet.
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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 as indenizações junto às companhias 
aéreas 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

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
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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)
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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)

1) Telhados e paredes: mexer nessas estruturas 
é sinônimo de muita bagunça e sujeira mas, também, 
de grande diferença no conforto e na aparência da 
casa. No verão, as chuvas são quase imprevisíveis, 
principalmente quando próximas às praias. Por isso 
reformar o telhado e quebrar as paredes pode ser 
bem arriscado. Devido ao tempo úmido, a argamas-
sa, o gesso e outros materiais bastante utilizados nas 
reformas maiores precisam de um tempo maior para a 
secagem. Mesmo quando as temperaturas estão bem 
quentes, aquela tempestade de final de tarde pode 
surpreender a obra. Portanto, fuja de quebra-quebras 
que sejam grandes demais e deixem a parte interna da 
casa desprotegida da chuva.

2) Jardins: a tempestade que pode ser o pesade-
lo na obra dos telhados e paredes é muito positiva na 
reforma do jardim. Plantas e árvores, quando trans-
plantadas, precisam de uma boa rega para se fixarem 
e se adaptarem aos nutrientes e ao espaço do novo 
ambiente. Nada melhor do que a natural água da chu-
va. Além disso, o verão coincide com o período indi-
cado para o replantio de algumas espécies, deixando 
sua planta mais forte para encarar o frio do inverno.

3) Pinturas internas: embora demore um pouco 
mais para secar a tinta, pintar as paredes internas do 
imóvel é uma ótima pedida. Como a família passa mais 
tempo na piscina ou nas áreas externas se refrescan-
do, o risco daquela mancha de dedos na pintura nova 
é bem menor. Além disso, o ar quente circulando livre-
mente dentro de casa garante uma cobertura melhor 
da parede, mesmo com um tempo de espera maior.

DICAS DE REFORMAS NO VERÃO
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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

GTI     CLIMATIZAÇÃOGTI     CLIMATIZAÇÃO

GEO
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Madeiras para Vigamento

Antes de iniciar a pintura, 
a superfície precisa ser pre-
parada. Verifique se não há 
problemas de trincas, fissuras 
e infiltrações. Se você detec-
tar algumas dessas caracte-

rísticas, você deve corrigi-las primeiro para evitar pro-
blemas no futuro. Procure algumas dicas sobre como 
consertar ambos os problemas. Busque na internet, em 
sites confiáveis, ou melhor: fale com um profissional 
com experiência na área.

Caso haja pinturas antigas ou sujeiras, utilize lixas e 
espátulas para retirar a pintura, e finalize a limpeza com 
um pano úmido.

Depois que a parede estiver limpa e livre de res-
quícios de pinturas antigas, é hora de aplicar o primer. 
Trata-se de um produto que funciona como uma base 
para a nova tinta que será aplicada. Sem ele, podem sur-
gir manchas e descascamentos em um curto período.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA 
PINTURA
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ÁRIES: será um período produtivo para Áries, desde que distribua corre-
tamente a sua energia. Os seus valores morais serão muito fortes.

TOURO: não vale a pena investir energia na carreira. Em vez disso, enca-
minhe a sua atenção para outra direção.

GÊMEOS: a situação na carreira será estável. Se pensa em progredir pro-
fissionalmente, terá que esperar um pouco mais.

CÂNCER: pode esperar harmonia quanto aos relacionamentos. Havendo  
pequenas disputas com o parceiro, elas serão resolvidas rapidamente.

LEÃO: sentirá um forte desejo de defender aquilo em que acredita. Isso 
pode ser vantajoso para alcançar aquilo que tanto almeja.

VIRGEM: na área de relacionamentos, Virgem irá desfrutar de um perí-
odo positivo em janeiro.

LIBRA: a situação nos relacionamentos será pacífica em janeiro. Os rela-
cionamentos longos vão estar numa fase de prosperidade.

ESCORPIÃO: não tenha medo de aproveitar os benefícios da carreira 
que o ano novo oferece. Será necessário aumentar o ritmo de trabalho.

SAGITÁRIO: terá um período de paz, especialmente quando se trata da 
carreira. A atmosfera no emprego será agradável.

CAPRICÓRNIO: irradiará uma aura positiva à sua volta, o que irá atrair 
muitas pessoas interessantes, até mesmo um potencial parceiro.

AQUÁRIO: este mês pode ser utilizado para o relaxamento, a autoeduca-
ção ou a limpeza da casa. A sua saúde será forte.

PEIXES: janeiro irá trazer uma energia positiva para a área de relaciona-
mentos. Será muito fácil estabelecer contatos.

HORÓSCOPO - Janeiro 2020
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A Feedback Soluções em Informática tem supor-
te em hardware e software para você e seu negócio. 
Atua nas mais diversas áreas: empreendedorismo, es-
critório ou mesmo em 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

Muito temido por diversos candidatos, o texto 
cobrado neste exame requer muita atenção aos de-
talhes. 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 estudan-
te deve adquirir o hábito de ler textos variados e de-
monstrar interesse por muitos assuntos.

REDAÇÃO PONTE - 51 996635661

REDAÇÃO  DO ENEM

POR QUE O MAR GAÚCHO FICA 
“CHOCOLATE”?

Os principais motivos que escurecem o mar 
gaúcho e que lhe renderam o incômodo apelido de 
“chocolatão” são: o deságue dos rios Mampituba e 
Tramandaí no mar e o aporte subterrâneo das lago-
as costeiras. Esses rios levam matéria orgânica e au-
mentam a proliferação das algas, responsáveis pelo 
aspecto marrom e feio da água salgada.

Turbulência e muitas ondas em sequência: as on-
das se formam por causa do vento e vão “quebrando” 
à medida que a profundidade reduz. Como no litoral 
gaúcho há muito vento e nenhuma “barreira” (como 
baías, morros ou penínsulas), o vai-e-vem da água 
fica mais intenso, e o mar fica turvo.
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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     

Direito Civil - Direito do Trabalho 
Direito de Família e Sucessões

Direito Empresarial - Direito Imobiliário


