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Feliz Ano Novo!

A revista ProcureAche deseja a todos os seus 
parceiros anunciantes e estimados leitores 

Um Feliz Ano Novo! Que 2022 traga amáveis 
surpresas e que possa ser um ano de reen-
contros, onde a paz e a harmonia possam 

habitar verdadeiramente no coração de cada 
pessoa. Que possamos evoluir como seres 
humanos e sermos a nossa melhor versão!

O desejo da ProcureAche é continuar levando 
informação e os melhores profi ssionais e 

serviços até os seus leitores. Agradecemos 
a todos que nos acompanharam no ano de 

2021 e que 2022 seja ainda melhor, com mais 
conquistas, felicidade e prosperidade a todos!

Um Incrível 2022!

Aproveite o Verão!
• No verão nosso metabolis-

mo fi ca mais lento
• A ingestão de alimentos le-

ves ajudam o corpo
• Evite o sal
• Beba muita água
• Tome sucos naturais
• Evite açúcar
• Coma salada
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Como saber se preciso de um 
aparelho auditi vo?
Se  você não está escutando os sons com clareza, 
sente zumbido, escuta mas não entende. Esses 
podem ser os primeiros sinais para procurar um 
especialista, que fará a avaliação auditi va para 
confi rmar se a perda auditi va existe de fato. 

É possível comprar aparelho auditi vo sem fa-
zer exame de audiometria?

NÃO, não é possível comprar um aparelho 
auditi vo sem exames ou recomendações médicas.
Todos os aparelhos de ouvido vendidos pela 
internet são apenas amplifi cadores de som, que 
podem PREJUDICAR AINDA MAIS a audição.
Por isso, tenha em mente que empresas de 
aparelhos auditi vos (com fonoaudiólogos 
especializados) e médicos otorrinolaringologistas 
formam a união ideal para você ter uma melhor 
saúde auditi va.

Reconecte Aparelhos Auditi vos (51)3307-7327
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Ouça a voz do coração...
 “Quando a vida lhe cobrar

uma grande decisão,
escute um conselho amigo,
aceite uma opinião,
mas antes de decidir
decida também ouvir
a voz do seu coração.”
“Não parar de escutar
o que sua alma grita,
não parar de acreditar
que a vida é mais bonita
pra quem se escuta e vive
acreditando inclusive
no que ninguém acredita.”

Recortes do poema Sua Voz de Bráulio Bessa, 
Livro Um Carinho na Alma.

Desejamos um ano repleto de Saúde, Pros-
peridade e Alegrias.

Feliz 2022!

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
(51) 3022.2100 / 98201.0132

Dicas ao viajar com idosos no verão
Fazer uma viagem em um momento em que a nova 
variante da Covid-19 está em circulação muitas vezes 
não é recomendada. Mas, caso você queira fazer uma 
viagem em família que inclua os avós, deve tomar al-
gumas precauções:

Fazer o exame para detecção da Covid-19 em toda 
a família antes de viajar, seguindo as orientações mé-
dicas em relação a prazos.

O membro da família que apresentar sintomas 
(como dores de cabeça, febre e tosse, mesmo que 
leves) não deve, de forma alguma, viajar.

Fazer a viagem de carro, nunca em ônibus, avião ou 
trem.

Todos devem sempre utilizar a máscara facial cor-
retamente.

Lavar bem as mãos e utilizar álcool gel com frequ-
ência.

Durante a viagem, procure ficar mais em casa (se 
for uma casa alugada) ou dentro do hotel e mantenha 
o distanciamento de 2 metros entre pessoas.



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

O que é a Text Neck Syndrome?
No Brasil chamada de “síndrome do pescoço de tex-
to” é uma lesão por esforço repeti ti vo causada pelo 
uso do celular ou do computador por períodos pro-
longados. O termo foi desenvolvido pelo Quiropraxis-
ta  americano Dean L. Fishman. Esta síndrome pode 
levar ao desenvolvimento de deformidade óssea, 
infl amação ligamentar, pinçamento nervoso, esti -
ramento muscular, compressão e/ou hérnia discal.
Alguns dos sintomas mais comuns que podem surgir 
são:
• Dor na região do pescoço e/ou na região das costas.

Dor nos ombros.
• Tensão na região do músculo trapézio.
• Alteração da postura.
• Formigamento ou sensação de dormência em braços  

mãos e dedos.
• Dor de cabeça constante.
• Difi culdade de movimentar o pescoço.

DICA: Procure manter o celular na altura dos olhos e 
os cotovelos apoiados. E não  usar biquíni amarrado 
no pescoço.

Facebook: Ana Paula Oliveira Quiropraxia 
Instagram: anapaulaoliveiraquiropraxia

Siga o nosso Canal no Youtube e confi ra mais 
novidades sobre a revista e receitas exclusivas!

Revista ProcureAche
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Cansado de resolver tudo sozinho?
Nós temos a solução para você!
Serviços de cuidados
Banho, auxílio na alimentação, companhia, admi-
nistração de medicação, prevenção de lesão por 
pressão, entre outros.

Acompanhante para exames, consultas, passeios e 
interação social.

Profissionais experientes, treinados e qualificados 
para atender sua família de maneira única e huma-
nizada.

Atendimento 24h.

Atendemos adultos, crianças e idosos.
Entre em contato conosco e saiba mais.

WhatsApp: (51)98573-1998
Facebook/Instagram: anjosdaguardacare
E-mail: anjosdaguardacare@gmail.com
www.anjosdaguardacare.com.br

Exercícios de cardio: o que é 
e bene� cios
Exercício fí sio cardio é uma mo-
dalidade de treino em que o 
sistema cardiovascular e res-
piratório é altamente exigido 
pela amplitude e esforço dos 
movimentos envolvidos.

Corrida, ciclismo e natação são 
exemplos de exercícios fí sio cardio mais 
tradicionais e de duração prolongada. Aerohiit, 
hiit e burpees são treinos que também exigem 
bastante do sistema cardiorrespiratório, porém 
sendo realizados em menos tempo, além de po-
derem ser feitos em casa.
Para que servem e bene� cios
Exercícios que trabalham a função cardiorrespi-
ratória trazem inúmeros benefí cios para a saúde.

Treinos cardio cumprem o importante papel de 
esti mular nosso coração a bombear mais rápido 
e aumentar nossa capacidade respiratória. Esse 
processo exige bastante esforço do nosso corpo 
que passa a usar as reservas calóricas para nos 
dar força sufi ciente para realizar os movimentos. 
Já imagina que reservar são essas? Sim, gordura!

Assim, podemos afi rmar que exercícios cardio 
servem para queimar MUITA gordura localizada, 
reduzir medidas e turbinar seu projeto de ema-
grecimento. Além disso, conte com exercícios 
cardio para prevenir doenças cardiovasculares 
como pressão alta, varizes e infarto. Com o cora-
ção mais forte todo seu corpo funcionará melhor.

Aliás, ainda tem um bônus no quesito beleza. 
Quando o coração bombeia mais forte, com mais 
oxigênio, sua pele fi ca ainda mais bonita. Prati -
cando esses exercícios regularmente sua aparên-
cia fi cará mais saudável e hidratada.

Exercício fí sio cardio é uma mo-

Corrida, ciclismo e natação são 
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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

6 cuidados com os olhos  
das crianças no verão
1. Protetor solar: Esses produtos 
contêm diversas substâncias que 
podem causar irritação, especial-
mente na região dos olhos. Como 
as crianças ficam mais tempo den-
tro da água, o ideal é usar produtos próprios para a re-
gião da face, voltados para o público infantil. Jamais passe 
protetor nas pálpebras superiores. Lembre-se de aplicar o 
produto 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicar 
a cada duas horas.  
2. Óculos de sol: Os raios solares UVA e UVB ficam mais 
incidentes no verão. Por isso, o ideal é investir em óculos 
com lentes protetoras para crianças maiores, já que nos 
pequenos pode ser mais difícil a aceitação. Além dos ócu-
los, reforce a proteção com bonés ou chapéus.
3. Óculos de natação: Quando a criança gosta de nadar 
abrindo os olhos embaixo da água, o ideal é investir em 
óculos de natação para evitar irritação devido ao cloro ou 
água do mar. O uso dos óculos também protege os olhos 
da conjuntivite, já que o principal meio de transmissão da 
doença no verão é a água de piscinas contaminadas.
4. Água limpa sempre à mão: O ideal é ter uma garrafa 
com água doce por perto, principalmente na praia, para 
lavar os olhos da criança depois do banho de mar. A água 
também serve para lavar os olhos em caso de contato 
com areia, que pode causar irritação e/ou alergia.
5. Olho seco: Ambientes com ar-condicionado, associa-
dos ao sol, cloro, água do mar ou de cachoeiras podem 
levar ao ressecamento dos olhos. Peça ao oftalmopedia-
tra a prescrição de um colírio lubrificante, caso a criança 
apresente ressecamento ocular ou ainda vermelhidão 
nos olhos no final do dia.
6. Atenção os brinquedos: Existem alguns tipos de brin-
quedos usados em piscinas ou praias que podem causar 
acidentes graves. Alguns são parecidos com “armas”, que 
espirram água. Se o jato for muito forte, e atingir o olho da 
criança, pode levar a uma emergência médica. Portanto, 
evite comprar esse tipo de produto para seu filho e fique 
atento se há outras crianças usando esse brinquedo por 
perto.
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Descubra mais dicas como esta! 
Siga a nossa página no Instagram:

@revista_procureache

Sintomas da gripe H3N2 
e o que fazer
A doença provocada pela 
H3N2 Darwin (que é uma 
nova cepa da variante) tem 
sido chamada de nova gripe, 
mas, na práti ca, os sintomas 
são bem conhecidos. Os principais sinais são coriza, tosse, 
dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, fraqueza 
e febre.

Como os hospitais e postos de saúde estão com grandes 
fi las nas capitais afetadas, se o quadro for leve, a ideia é se 
recuperar em casa e fi car de olho em sinais de alerta. Se 
houver desmaio, falta de ar, chiado no peito, febre de difí -
cil controle ou convulsão, é preciso buscar ajuda imediata.
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Administração de medicamentos 
na terceira idade

A administração de medicamentos é fundamental para 
garantir a eficácia dos medicamentos, pois é através 
dela que o princípio ativo chegará à circulação sanguí-
nea e exercerá seu efeito terapêutico. Devido às limita-
ções inerentes do envelhecimento, muitos idosos têm 
dificuldade em engolir comprimidos e outros precisam 
de medicações administradas por via parenteral (sub-
cutânea, intramuscular ou endovenosa).

É importante seguir algumas recomendações na ad-
ministração de medicamentos em idosos, como veri-
ficar o nome do medicamento e a dosagem que será 
administrada e preparar os materiais importantes para 
a aplicação quando necessário. Se a administração de 
medicamentos não for realizada adequadamente nos 
idosos, pode ocorrer perda de efeito ou manifestações 
tóxicas.

É sempre importante a consulta médica para verifi-
car se é preciso alterar as doses de medicamentos ou 
mesmo suspendê-los. Jamais se automedique. Mesmo 
comprimidos para a dor devem ser evitados, principal-
mente o seu uso contínuo.
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Psicóloga
Neuropsicóloga
Fonoaudióloga
Psicopedagoga

Gengivite e Periodontite
Gengivite é uma inflamação da gengiva que pode com-
prometer um ou mais dentes. Ela é causada pela placa 
bacteriana, também chamada de biofilme, uma fina pe-
lícula que adere à superfície dos dentes e deposita-se no 
sulco gengival (aquele espaço em que o dente encontra 
a gengiva), quando a higiene da boca não é realizada de 
forma adequada. No estágio inicial da doença, o osso e 
o tecido alveolar onde se fixam os dentes não são afe-
tados.

Sem os cuidados necessários, porém, a gengivite pode 
evoluir para a periodontite, uma forma mais grave da 
doença que compromete todos os tecidos ao redor do 
dente (periodonto) que promovem sua sustentação, 
provoca reabsorção óssea, retração da gengiva e, conse-
quentemente, amolecimento e perda dos dentes.
Causas
A causa mais comum da gengivite é a falta de higiene bu-
cal adequada, que permite o acúmulo da placa bacteria-
na nos dentes e na gengiva. Outras causas possíveis são 
má oclusão, tártaro, cáries, ausência de restaurações, 
baixa produção de saliva, cigarro, certos medicamentos 
e a exposição a metais pesados, por exemplo, o chumbo 
e o bismuto.

Alterações hormonais que ocorrem na puberdade, 
durante a menstruação, na gravidez e na menopausa 

provavelmente expli-
cam os episódios de 
gengivite que se ins-
talam nessas fases da 
vida e, por isso, exi-
gem acompanhamen-
to odontológico e cuidados de higiene bucal especiais e 
redobrados.

A gengivite pode, ainda, ser uma manifestação asso-
ciada a enfermidades, como herpes labial, diabetes, epi-
lepsia, aids, leucemia, hipovitaminose, ou ser provocada 
por reação alérgica.
Sintomas
A escovação adequada dos dentes e o uso do fio dental 
especialmente depois das refeições e antes de deitar, as-
sim como passar por uma avaliação odontológica duas 
vezes por ano, evitar o consumo de açúcar e não fumar 
são medidas essenciais para prevenir a gengivite, a pe-
riodontite e suas complicações.
Diagnóstico
O diagnóstico da gengivite, assim como o da periodon-
tite, é clínico, considerando os sinais e sintomas da do-
ença, as condições gerais de saúde do paciente e seu 
histórico familiar. Quanto mais precocemente for feito, 
melhores serão os resultados do tratamento.
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Dúvidas sobre a vacina da gripe
1. Onde é possível realizar a vacina contra a gripe?
Em todas as unidades de saúde de Porto Alegre. Confira 
endereços e telefones no link: https://prefeitura.poa.br/
carta-de-servicos/atencao-primaria-saude-unidades-
-de-saude
2. Crianças podem ser vacinadas contra a gripe?
Sim, crianças a partir de seis meses.
3. Quem fez a vacinação contra a COVID-19 precisa es-
perar para se vacinar contra a gripe?
É possível fazer as duas vacinas no mesmo dia, sem ne-
cessidade de intervalo mínimo.
4. Pessoas com COVID-19 não podem se vacinar contra 
a gripe?
É preciso aguardar 28 dias desde o início de sintomas.
5. Pessoas com gripe podem receber a vacina?
É preciso aguardar passar o quadro agudo de gripe para 
receber a vacina.
6. Onde posso fazer o teste rápido de Influenza?
Não existe teste ambulatorial de Influenza na rede SUS do 
Brasil. Em Porto Alegre, são realizados testes em casos de 
internação hospitalar, de acordo com protocolo do Minis-
tério da Saúde.
7. A vacina da gripe protege contra a H3N2?
Previne contra a forma grave da doença.
8. Tomei a vacina da gripe em 2021. Posso tomar de novo 
agora?
Não, é preciso aguardar o início da campanha com as 
novas cepas em 2022. A campanha ainda não tem data 
definida.
9. Qual documento preciso levar para me vacinar?
Documento de identidade.

Fonte: @prefpoa

Constelações Familiares/Sistêmicas
A constelação Familiar é uma técnica criada pelo alemão 
Bert Hellinger, que aborda os problemas de relacionamento 
com enfoque sistêmico. 

A constelação familiar nos permite analisar quais os fa-
tores nos impedem de crescer, além de nos fazer questio-
nar onde está a força que precisamos para vida, por que 
as portas se fecham, o que nos conduz a infelicidade, o 
que nos faz adoecer e de onde vêm nossos problemas.O 
objetivo da técnica é liberar o individuo de seus bloqueios, 
promovendo seu crescimento e desenvolvimento pesso-
al e gerando assim harmonia, paz interior e reconciliação 
com sua história familiar. 

Através de estudos e investigações observa-se que 
os padrões de comportamento se repetem nos sis-
temas familiares ao longo de gerações. Sendo as-
sim, Berth chegou a 3 princípios que entremeiam 
nossas relações: Pertencimento, Ordem e Equilíbrio.  
Problemas que podem ser resolvidos ou vistos de outra 
“forma” ou outro “lugar”:

• Traumas
• Depressão e Ansiedade
• Relacionamento de casais / filhos
• Situações profissionais ou de carreira
• Problemas financeiros
• Doenças de ordem natural, genética ou adquiridas (físi-

cas, psíquicas...)
• Fobias, entre outros
A Constelação Sistêmica pode trazer luz a essas ques-

tões, desfazendo “nós” inconscientemente criados. Con-
tudo, devemos focar na situação em questão e não no que 
está à nossa volta. 

Ketry Guarise - Consteladora Familiar/Sistêmica  
CREFITO5 – 6018 /TO
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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

Super

Salada de brócolis com bacon
Ingredientes:
• 200 gramas de Bacon
• 1 Cebola roxa
• 1 Pimentão amarelo
• 150 gramas de Brócolis
• 1 colher de sopa de Azeite
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto
Modo de preparo:
1. Para começar esta receita de brócolis refogado com 

bacon, comece por cortar o bacon e os legumes aos 
cubos pequenos.

2. Leve o bacon a fritar em uma frigideira. Quando o ba-
con esti ver dourado reti re e reserve.

3. Coloque o azeite na frigideira, juntamente com os 
brócolis, o pimentão amarelo, a cebola roxa, tempere 
com pimenta do reino e sal e deixe refogar.

4. Junte ao refogado o bacon, salteie e está pronta a sua 
receita de brócolis refogado com bacon!
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Quer mais receitas como esta? Siga a nossa página 
no Instagram:

@revista_procureache

Pavê de leite ninho com morango 

Ingredientes:
• 1 caixa de leite condensado
• 1 caixa de creme de leite
• 500 ml de leite
• 1 gema
• 2 colheres de sopa de maizena
• 6 colheres de leite ninho
• 1 pacote de bolacha champanhe
• Morangos quanto baste (use uma bandeja peque-

na).
Modo de preparo:
1. Em uma panela coloque o leite, a maizena e o leite 

ninho e misture até dissolver, depois acrescente o 
leite condensado e a gema (passe a gema na peneira 
para não ir aquela pelinha, evita fi car com o cheiro 
forte). Leve a mistura ao fogo baixo sempre mexen-
do até engrossar, transfi ra para uma vasilha e deixe 
esfriar um pouco. Vamos montar o pavê agora.

2. Em um refratário coloque uma camada bem fi na de 
creme, aí molhe as bolachas no leite bem rápido (ou 
não molhe se você prefere que fi que mais crocante 
mesmo) e coloque sobre o creme, mais uma cama-
da de creme, e morangos picados, outra de bolacha 
e fi nalize com creme. Finalize com morango picado 
e polvilhe leite ninho por cima coma ajuda de uma 
peneira e está pronto.

3. Agora é só levar a geladeira para fi car bem gelada 
e servir!

Frango frito perfeito
Para começar devemos 
lembrar que nem todas 
as partes do frango são 
boas para fritar, pois algu-
mas podem segurar muito 
óleo, outras podem não 
cozinhar direito. Geral-

mente as partes mais usadas são os fi lés e as sobrecoxas.
Bom para começar precisaremos de ovos e farinhas de 
rosca e de trigo. Bata bem os ovos até que forme aquela 
espuminha.

Em seguida passe o frango no ovo e deixe que saia o 
excesso. Depois de sair o excesso de ovo passe o frango 
na farinha de rosca, deixe ele completamente coberto 
com a farinha. 

Feito isso é hora da farinha de trigo, peneire a farinha 
de trigo e depois jogue sobre o frango já passado na fa-
rinha de rosca, essa parte é superimportante, pois é isso 
que faz com que fi que com aquela casquinha.

Na hora de fritar o frango deve estar totalmente imer-
so no óleo, para que todas as partes fritem por igual.

Não deixe o óleo muito quente, em torno de 180 °C 
é o sufi ciente. Na hora de reti rar os pedaços do frango 
da panela, use um garfo para não acumular muito óleo.

Coloque o frango em um refratário forrado com papel 
toalha, para ti rar o excesso de óleo.

Caso não for comer na hora, aqueça o forno e desligue 
assim que esti ver quente, e deixe o frango armazenado 
lá até na hora de comer, assim manterá ele quenti nho e 
evitará que ele fi que borrachudo.



GASTRONOMIAProcureAche 15Tiragem: 85.000 exemplares
Anuncie: 51. 981.427.686
Tiragem: 85.000 exemplares

R
e

c
e

i
t
a

s

Pudim Pres� gio de Geladeira

Ingredientes:
Pudim de chocolate:
• 5 colheres de sopa de chocolate em pó
• 1 lata de leite condensado
• 200 ml de leite
• 1 caixinha de creme de leite
• 1 envelope de gelati na incolor dissolvida 

em 100 ml de água morna
Pudim de coco:
• 1 lata de leite condensado
• 200 ml de leite de coco
• 1 caixinha de creme de leite
• 50 g de coco ralado
• 1 envelope de gelati na incolor diluída em 

100 ml de água morna
Modo de preparo:
1. Então bata todos os ingredientes do pu-

dim de chocolate no liquidifi cador durante 1 minuto.
2. Em seguida, despeje o pudim de chocolate em uma 

forma de buraco central grande e leve à geladeira por 
1 hora.

3. Então vamos fazer o pudim e coco, bata todos os in-
gredientes do pudim de coco no liquidifi cador, menos 
o coco ralado.

4. Então quando já obti ver uma mistura homogênea, 
acrescente o coco ralado e bata rapidamente, só para 
misturar.

5. Em seguida, coloque delicadamente o pudim de coco 
sobre o pudim de chocolate.

6. Então, leve à geladeira por, no mínimo, 5 horas, mas o 
melhor é deixar na geladeira de um dia para o outro.

7. Por fi m para desenformar, coloque a forma em água 
quente rapidamente e vire sobre uma bandeja.

Massa de empada simples 
superleve e deliciosa
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) 

de manteiga
• 1/2 xícara (chá) 

de óleo
• 3 gemas
• 1 xícara (chá) 

de leite
• 2 colheres (sopa) de fermento
• Sal a gosto
• 4 xícaras (chá) farinha de trigo
Modo de preparo:
1. Junte todos os ingredientes em uma bacia, menos 

a farinha e uma gema de ovo. Então, mexa até mis-
turar bem. 

2. Em seguida, vá colocando a farinha de trigo aos, 
sempre mexendo até fi car fi rme.  

3. Então, despeje em cima de uma superfí cie reta (sem 
sovar) até que pare de grudar nas mãos. Em seguida, 
se ainda esti ver oleosa adicione mais farinha 

4. Então, coloque a massa em forminhas para empa-
das, cortar e colocar de modo que sobre massa para 
fora, para que possa fechar, adicione o recheio dese-
jado, feche apertando bem as bordas. 

5. Por fi m. pincele a gema por cima e leve ao forno pré-
-aquecido até dourar.

6. Por fi m sirva sua Massa de empada simples.
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Temperatura ideal para o churrasco
Para saber se o fogo está na temperatu-
ra ideal, coloque a mão sobre ele. O ideal 
é que você aguente por 5 segundos até 
tirá-la. Se suportar por mais tempo, o 

fogo está muito fraco e vai cozinhar a carne. Se for menor, 
o fogo está muito forte e a carne pode queimar. É difícil 
controlar a temperatura do fogo em uma churrasqueira, 
mas o ideal seria algo em torno de 280 a 300 graus para 
todos os tipos de carnes. Mas isso o churrasqueiro adqui-
re com a prática, com a experiência.
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AQG

Evite abrir constantemente  
as portas da geladeira
Cada vez que abrimos a porta da geladeira, 
sai um fluxo de ar frio da geladeira e entra 
um fluxo de ar ambiente (mais quente). Isso 
aumenta a temperatura interna da geladeira, 
o que faz a geladeira trabalhar mais e gastar 
mais energia. Para reduzir esse efeito, procure abrir a porta 
da geladeira o mínimo possível e mantenha-a aberta por 
pouco tempo. Planeje o abastecimento da geladeira e evite 
ficar fazendo escolhas com a porta aberta.
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Vacinação dos pets deve ser atualizada anualmente
Assim como os humanos, é muito importante manter 
a vacinação dos pets em dia para prevenção e controle 
de doenças contagiosas. Os filhotes, que são amamen-
tados, recebem uma grande quantidade de anticorpos 
via leite materno. Contudo, para manter a proteção, é 
preciso vaciná-los assim que possível.

O ideal é levar o pet com poucos dias ao veterinário, 
que orientará o tutor sobre quais vacinas e em qual pe-
ríodo devem ser aplicadas. Para ambas as espécies, é 
importante a aplicação da vacina antirrábica, que pro-
tege contra a raiva.
Cachorros: De acordo com a Associação Veterinária 
Mundial de Pequenos Animais (World Small Animal 
Veterinary Association – WSAVA), a vacinação de cães 
inicia na sexta semana de vida com a aplicação da múl-
tipla canina (geralmente V8, V10 ou V12), que prote-
ge contra leptospirose, cinomose, hepatite infecciosa, 
adenovirose, coronavirose, parainfluenza e parvovi-
rose. A imunização dessas doenças é feita em três ou 
quatro doses a cada quatro semanas.

A vacina antirrábica é administrada em dose única 
com 12 semanas. As duas são consideradas essenciais 
e devem ser reforçadas todos os anos. A imunização 
contra gripe, leishmaniose, giardia e tosse dos canis 
são opcionais e devem ser feitas a partir da recomen-
dação de um veterinário.
Gatos: Para os gatos, as recomendadas são a vacina 
múltipla ou polivalente (V4 ou V5) , que protege contra 
panleucopenia, rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose e 
a mais completa, contra leucemia felina. Como os cães, 

os felinos devem tomar a antirrábica com 12 semanas 
e renovar a imunização todos os anos.

Para animais com problemas de saúde, adultos que 
não foram vacinados ou que seu histórico é desconhe-
cido, deve-se procurar um veterinário. O profissional 
determinará o melhor protocolo vacinal para cada 
caso.

Fonte: Casa e jardim
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As Férias e os Direitos  
do Consumidor

Aproxima-se a temporada de férias e a econo-
mia volta a se aquecer, seja pelas compras de 
natal, viagens de férias, despesas de início de 
ano que todos possuem. Ocorre que não são 
poucos os problemas que os consumidores 
enfrentam nesse período, tanto pela falha na 
prestação de serviços, produtos, cobranças 
indevidas e demais ocorrências comuns nessa 
época do ano. 

Estar ciente dos direitos que os consumido-
res possuem pode fazer com que sejam evi-
tados problemas futuros, ou, em casos que 
já tenham sofrido algum infortúnio, buscar o 
Judiciário para obter a devida reparação e/ou 
indenização. 

Portanto, fique atento nestas férias sobre os 
direitos dos consumidores e, caso passe por al-
gum problema, procure um profissional espe-
cialista e assegure seus direitos. 

Flávio Braga Advocacia

Os juros abusivos cobrados 
pelos bancos
Os contratos bancários com juros tidos por abu-
sivos  são aqueles que colocam o consumidor em 
uma situação de desvantagem exagerada.

Na atualidade,devido à pandemia,há um abu-
so na cobrança das taxas de mercado em várias 
operações de crédito, como empréstimo prssoal, 
empréstimo consignado, INSS, cheque especial, 
financiamentos e cartão de crédito.

Para fazer uma avaliação sobre possível co-
brança abusiva de juros, o primeiro passo é con-
sultar um advogado para analisar se o juro cobra-
do no contrato bancário é abusivo.

MC Advocacia e Consultoria 
Fones: (51)3907-9213 / (51)99109-4797
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Alcance um público de 85.000 
leitores todo mês!

Anunciando na revista 
ProcureAche você alcan-
ça um público de 85.000 
leitores todo mês em Por-
to Alegre.

A revista ProcureAche 
é uma publicação de 
distribuição gratuita em 
Porto Alegre, abrangen-
do desde o Extremo-Sul 

até a Zona Norte.
Faça parte da publicação com melhores di-

cas e serviços da capital dos gaúchos! Anuncie 
conosco e alcance um novo público para o seu 
negócio! Projeto gráfi co inovador, os melhores 
profi ssionais e uti lidades ao alcance de todos.

Ligue ou adicione whats (51)981.427.686

Uso de Redes Sociais na estratégia 
de empresas e profi ssionais liberais
As redes sociais fazem parte da estratégia de 92,1% das 
empresas. Os principais moti vos de uso são: visibilida-
de online (83,2%) e interação com o público (63,2%). 
Já os benefí cios principais por ordem de relevância são: 
divulgar a marca, engajar a audiência, aumentar tráfe-
go no blog/site e ampliar as vendas/clientes.

As principais redes usadas são o Facebook com 
97,6% e o Instagram com 63,3%. Essas duas considera-
das as que têm melhor efi cácia em resultados. Outras 
redes mais trabalhadas são o LinkedIn (46,2%), Twi� er 
(44,6%) e Youtube (44,2%).

Os conteúdos mais divulgados nas Redes Sociais são 
imagens e gifs (72,4%), posts em blog (53,5%), víde-
os (44,9%), seguidos por ebooks, infográfi cos, Live 
vídeos e Podcasts. E quais engajam mais? De acordo 
com a pesquisa, as taxas mais altas são imagens e gifs 
(40,8%), vídeos (28,8%) e posts no blog (18,9%).

Mais de 60% das empresas investem em mídia paga 
como uma estratégia, com os principais objeti vos de 
aumentar a visibilidade da marca, vender produtos e 
serviços e ajudar na divulgação de blog posts e ebooks 
(25,6%). O orçamento fi ca mais concentrado no Face-
book (98,5%) e no Instagram (36,5%).

Siga a nossa página no Instagram:
@revista_procureache
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Água do radiador:  
qual o nível ideal?
Se o frentista do posto disser que a água do radiador do 
seu carro está baixa, não há motivos para desespero. 
O fluido do sistema de arrefecimento (água e aditivo) 
costuma baixar mesmo, mas é preciso avaliar a quan-
tidade a ser reposta. É importante diferenciar a perda 
normal de vazamento.

Na maior parte dos carros é tolerada uma pequena 
baixa no nível. O normal seria não baixar nunca. Mas 
há sistemas que tem pequena perda por evaporação, 
o que podemos considerar comum completar o líquido 
entre as marcas mínimo e máximo em até 200 ml em 
uma semana.

Caso o veículo esteja baixando mais do que essa 
quantidade por semana é bem possível que exista al-
gum vazamento no sistema, que pode ser através das 
mangueiras, selos, juntas ou até mesmo pela tampa do 
reservatório, que deve ser trocada a cada 30 mil quilô-
metros. Nesta situação é preciso procurar um especia-
lista. Motor sem água pode supeaquercer e, em último 
caso, até fundir.
Motor frio
Mas preste atenção na hora de verificar o fluido de ar-
refecimento. O nível deve ser medido sempre com o 
motor frio, pelo menos 10 minutos após desligar. Caso 
contrário, a água ainda pode estar circulando no sis-
tema e por isso a medida não será correta. Além dis-
so, não é aconselhável abrir a tampa do reservatório 
logo após desligar o veículo. Há risco de espirrar água 
quente.

Como usar o app Carteira Digital de 
Trânsito

1. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), dis-
ponível gratuitamente na Google Play e App Store.
2. Faça o cadastramento com login e senha (que também 
servirão para acessar o Portal Gov.br). Se o usuário já for 
cadastrado no portal do governo, basta usar os mesmos 
login e senha.
3. Após a ativação, fazer login no aplicativo, clicar em “veí-
culo”  e  “adicionar documento”, que pode ser tanto a CNH 
quanto o CRLV digitais.
4. Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta infor-
mar o número do Renavam e o código de segurança im-
presso no Certificado de Registro de Veículo – CRV.
5. Depois de confirmar a validação, será necessário infor-
mar o número de telefone celular. Neste momento, será 
disponibilizado o  CRLV Digital no celular.
6. Por fim, será solicitado que o usuário crie uma senha 
de quatro dígitos, que deverá ser digitada toda vez que o 
documento digital for utilizado. O CRLV digital poderá ser 
acessado pelo dispositivo móvel mesmo sem internet.
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Como eliminar o cheiro  
de esgoto na cozinha
Na grande maioria das vezes 
corrigir a posição do sifão cor-
rigirá o problema. Caso o sifão 
esteja correto, é hora de procu-
rar por outros problemas.

No caso de tubulações com sistema de respiradouro, 
o problema pode estar na saída de ar entupida ou com 
algum outro tipo de problema. Resolver o entupimento 
também acabará com o problema de cheiro de esgoto 
na cozinha de uma vez por todas.

A sujeira dentro do sifão também pode ser uma das 
causas do mau cheiro saindo pela pia da cozinha. Re-
tirar o sifão e realizar a limpeza da peça pode ser uma 
forma eficaz de resolver o problema.

Entupimentos também podem ser o problema, ape-
sar de que outros sinais, como a pia transbordando e 
água com vasão lenta, podem aparecer junto ao cheiro, 
facilitando a identificação deste tipo de condição.

Caso o sifão esteja na posição correta e esteja limpo, 
e mesmo assim o cheiro ainda incomoda, o problema 
pode estar na caixa de gordura entupida ou com algum 
defeito estrutural.

Neste caso vale a pena verificar a caixa, ou contratar 
um profissional para realizar esta verificação e deter-
minar o que pode estar acontecendo. Problemas como 
caixa entupida, caixa pequena demais ou com especifi-
cações inadequadas podem causar o mau cheiro.

Fale com um encanador sobre o problema e veja se 
ele pode descobrir a origem do mau cheiro do esgoto.

Formas de usar espelhos  
em ambientes
1. Cuidado com o reflexo: Coloque 
um espelho somente onde você 
queira mesmo refletir algo. Por 
mais simples que isso pareça, muitas vezes não notamos 
que a imagem que aparece no reflexo pode ser o banhei-
ro ou algum espaço que você não queira destacar.
2. Tenha foco: Não coloque espelhos em lugares que po-
dem tirar a sua concentração, como atrás da televisão 
ou no escritório. Pode anotar, você vai querer se olhar 
o tempo inteiro.
3. Para os altos e os baixos: Ambientes com o pé-direito 
alto são valorizados com espelhos verticais. Já em am-
bientes mais compridos e com o pé-direito baixo, prefira 
usar espelhos horizontais.
4. Iluminação natural: Sua sala recebe a luz da manhã 
ou do final da tarde? Esses momentos de tanta ilumi-
nação podem ser ainda mais bonitos com um espelho 
posicionado na parede em frente à janela.
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Cuidado com pragas no verão
Dias quentes e mais longos e chu-
vas, formam o cenário ideal para as 
pragas urbanas. Baratas, mosquitos, 
roedores e escorpiões são os mais 
comuns nessa época. As pragas urba-
nas contaminam alimentos e podem 
trazer diversos problemas para sua saúde, como lep-
tospirose, dengue, leishmaniose entre outras doen-
ças que podem até levar à morte.

Para impedir a instalação e proliferação e evitar si-
tuações de risco, é muito importante adotar medidas 
preventi vas de segurança e higiene:
• Faça faxinas regulares, especialmente na cozinha e 

no banheiro;
• Recolha o lixo e armazená-los em recipientes bem 

fechados;
• Tape frestas e buracos em azulejos, muros e pare-

des, para impedir que sirvam de abrigo às pragas;
• Limpe com frequência os ralos, mantendo fecha-

dos aqueles menos uti lizados;
• Limpe as caixas de gordura;
• Não deixe restos de comida espalhados pela casa, 

principalmente durante a noite, período de maior 
ati vidade das pragas;

• Não acumule entulho em quintais, jardins e terre-
nos;

• Instale telas em janelas e portas;
• Não deixe água parada;
• Em caso de infestação, procure sempre empresas 

especializadas e legalizadas para controle.

Grades de alumínio: Quando são 
indicadas?

As grades feitas com alumínio são as mais fáceis de se-
rem encontradas e uma das mais uti lizadas em imóveis 
residenciais. O moti vo é simples: trata-se de uma ver-
são com boa durabilidade e preço acessível.

Mas, nem tudo é perfeito quando se fala nesse mo-
delo, já que ele é mais leve e suscetí vel a deformações, 
necessitando de uma manutenção mais frequente para 
assegurar que está em bom estado.

A grade de alumínio é perfeita para casas térreas, 
sobrados e apartamentos, especialmente para ser apli-
cado em janelas, ajudando a proteger moradores de 
invasões ou quedas/acidentes domésti cos.
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Como limpar panela  
antiaderente queimada
Primeiro comece retirando 
os excessos de comida gru-
dados no fundo da panela 
com um papel-toalha. De-
pois de esfregar com mui-
to cuidado e sem o auxílio 
de nenhum material de metal, esquente um pouco de 
água. A água deve estar morna: nunca use água muito 
quente na hora da limpeza da sua panela antiaderente.

Coloque a água em um recipiente maior que a pane-
la (se você possuir, claro!) para limpar o fundo; outra 
maneira é despejar a água diretamente dentro da pró-
pria panela. Junte algumas gotas de detergente neutro 
e deixe a panela de molho. Depois de uns 20 minutos, 
esfregue cuidadosamente com uma esponja macia ou 
um pano limpo. Enxague bem e seque ela completa-
mente – é importante secar bem para que a panela não 
enferruje.

Agora, se você perceber que o estrago foi muito gran-
de e a panela precisa de uma limpeza mais pesada, fique 
calmo! Separe 1 colher (sopa) de sal ou bicarbonato de 
sódio, 1 copo de vinagre e algumas gotas de detergente. 
Misture com um pouco de água e novamente deixe de 
molho por alguns minutos. Esfregue delicadamente com 
o auxílio de uma escova com cerdas macias. Enxague 
bem e seque tudo com um pano de prato.
Dicas valiosas
A camada antiaderente da sua panela vai durar mais se 
você seguir algumas: Não se esqueça de sempre secar 
muito bem sua panela, por dentro e por fora; nunca use 
esponja ou bucha metálica/aço para lavar as panelas; 
Evite que suas panelas fiquem muito tempo sujas, assim 
você economiza tempo e evita que a sujeira grude ain-
da mais; Não mude a temperatura muito bruscamente: 
como você está lidando com água morna, não lave a pa-
nela automaticamente na água fria depois. Esse choque 
térmico pode comprometer sua camada antiaderente; 
por fim, evite usar facas, garfos ou palitos na limpeza e 
armazene-as em locais arejados, longe da umidade.

Como funciona uma chave codificada?
Essa chave funciona como uma 
impressão digital do seu carro. 
Cada chave possui um chip que 
guarda o código eletrônico único 
do seu automóvel. 

Esse código faz a comunicação 
com a central de segurança. Assim, quando o motorista 
utiliza a chave codificada, ela autoriza abrir a porta ou dar 
a partida no automóvel.
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A Feedback Soluções em Informática tem a so-
lução ideal para você e seu negócio, com expe-
riência há mais de 20 anos no ramo da Tecnolo-
gia da Informação.

Tenha um atendimento personalizado, confiá-
vel e com a garantia de satisfação.

Aulas particulares, digitalização de documen-
tos, formatação e conserto de Notebooks e PCs. 
Pagamento facilitado. 

Entre em contato--> 51 984058299

AULAS DE INFORMÁTICA PARA  
TODAS AS IDADES

3 cuidados para ter com o celular 
durante uma viagem

1. Cuidado com os am-
bientes
Na hora de viajar, é mui-
to importante tomar 
cuidado com o ambien-
te onde seu celular está. 
Hoje em dia, os celula-
res estão mais resisten-

tes, só que é muito importante evitar contato com o sol e 
com a água. Mas, isso não significa que eles estão proibi-
dos em praias, tá? Uma solução é investir em capinhas e 
películas protetoras.
2. Aproveite os modos inteligentes de bateria
Está planejando viajar de carro ou de ônibus? Durante as 
viagens, quando não estamos usando GPS no celular, uma 
ótima dica é aproveitar os modos inteligentes de bateria 
como “Economia de bateria” ou “Modo pouca energia”. 
Esses modos são uma boa maneira de economizar ener-
gia e manter o celular carregado durante o restinho da 
viagem!
3. Faça um backup do seu celular
Outra dica muito importante é: fazer um backup do seu 
celular antes de viajar. Manter uma cópia dos seus dados 
em serviços de armazenamento em Nuvem (Online) é 
uma maneira de evitar imprevistos durante uma viagem. 
Você pode fazer isso gratuitamente pelo Google Drive, 
Google Fotos, iCloud e outros serviços. E um backup leva 
pouco tempo, e serve para guardar suas fotos, vídeos, da-
dos de aplicativos, contatos e arquivos.
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Coluna LBV

Contato: 51 98547-1561

Transparência
A palavra de ordem para esse momento é agrade-
cimento. Isso porque após superar muitos desafios 
– no ano em que a inflação do Natal é a mais alta 
dos últimos três anos (5,39%), segundo levantamen-
to realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre) –, a Legião da 
Boa Vontade (LBV) cumpriu sua meta e finalizou a en-
trega das cestas de alimentos que levarão a certeza 
de um Natal sem fome para milhares de famílias no 
Brasil. O alimento que você doou chegou no momen-
to certo para mais de 2,5 mil famílias em situação de 
insegurança alimentar atendidas pela entidade no 
Estado. Dessa forma, registramos em nome de todas 
famílias e comunidades acompanhadas pela LBV o 
agradecimento sincero e o desejo de um Natal reple-
to de saúde, de esperança e de realizações no bem. 
Conheça mais sobre o trabalho da organização pelo 
site www.lbv.org.br e faça parte dessa história. 
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Sessão 
Curiosidade

Curiosidades sobre o Ano Novo
1) Adeus ano velho, feliz ano novo: Essa famosa mú-
sica, geralmente puxada pelo tio animadão quando dá 
meia-noite, chama-se, na verdade, Fim de Ano, e foi 
composta por David Nasser e Francisco Alves. A pri-
meira gravação foi feita na voz de João Dias, em 1951.
2) No ano que vem eu prometo… Sabia que as pro-
messas de Ano Novo são um costume antigo? Pois é, 
os povos babilônicos já faziam isso há mais de quatro 
mil anos. As promessas, porém, eram diferentes das 
nossas: assim que acabassem as festas, eles devolve-
riam equipamentos agrícolas emprestados por ami-
gos. Mas, é bem difícil imaginar um babilônio dizendo: 
“Em -1369 a.C. eu prometo deixar de ser trouxa”.
3) Festa da Circuncisão de Cristo: Dá para acreditar 
que algumas culturas chamam o primeiro dia do ano 
de Festa da Circuncisão de Cristo? Pensando bem, faz 
sentido: Jesus teria uma semana de vida, na data.
4) Costumes brasileiros: Aqui no Brasil, temos uma 
série de protocolos a seguir na hora da virada: pular 
sete ondas, fazer pedidos e vestir branco são algumas 
delas. Todas essas tradições têm origem nas religiões 
africanas e foram trazidas pelos escravos. Muito mais 
legal que dar beijinho embaixo de um pé de visco 
branco, né, gringos?
5) Afinal, é réveillon ou Ano Novo? Réveillon tem 
origem na palavra francesa réveiller, que significa 
‘acordar’. Alguns povos acreditam que passar a virada 
dormindo faz com que você passe o resto do ano dor-
mindo. Se for pensar metaforicamente, é melhor ficar 
acordado mesmo.
6) Pra quê tantos fogos? Exatamente por causa da 
curiosidade acima. O barulho dos fogos é para te man-
ter acordado, nem que seja maldizendo toda a sua 
vizinhança na hora da virada. Mas, você não vai fazer 
isso, né?

1) Proteja o seu corpo: 
Pedalar na praia, prin-
cipalmente no verão 
pede atenção redobra-
da com o sol. Portanto, 
usar protetor solar é 
altamente recomendado. Caso você prefira, também 
pode fazer uso de roupas longas que contenham fator 
de proteção solar. Luvas e capacetes também são in-
dispensáveis, sobretudo para proteger seu corpo em 
uma possível queda. Se o passeio for a noite, coletes 
com faixas reflexivas ajudam bastante. Além disso, 
hidrate-se e alimente-se antes mesmo de sentir sede 
ou fome, para garantir a energia que você precisa para 
pedalar. 
2) Respeite a sinalização: Assim como os motoristas, 
os ciclistas também precisam respeitar a sinalização 
de trânsito. De forma geral, jamais ande na contramão, 
use as mãos para sinalizar seus movimentos, não peda-
le nas calçadas e equipe sua bicicleta com itens de se-
gurança. Lembre-se que alguns deles são obrigatórios, 
como a campainha, a sinalização noturna e o espelho 
retrovisor.
3) Cuide também da sua magrela: Para concluir, lem-
bre-se que ao chegar em casa depois de pedalar na 
praia você precisa lavar toda a sua bike antes de guar-
dá-la. E isso vale para qualquer passeio no litoral, mes-
mo que você esteja longe do mar. A maresia pode en-
ferrujar as engrenagens, o quadro e os freios, reduzindo 
a vida útil da sua bicicleta. Finalizada a limpeza, reapli-
que os lubrificantes. Guarde-a em locais fechados.

Dicas para pedalar na praia
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Vamos dar risada?Vamos dar risada?

Soro fi siológico e seu poder
Quais são os bene� cios?
• Cabelos mais brilhosos
• Cabelos mais macios
• Ajuda a diminuir o resse-

camento
Como usar?
1. 02 colheres de másca-

ra hidratante
2. 01 ou 02 colheres de 

soro
3. 01 gamboa de bepantol (opcional)
4. Deixe de 20 a 30 minutos

Dicas: Se seu cabelo for muito ressecado ou com 
frizz, pode usar 01 colher de soro dentro do seu 
creme de pentear. Pode usar o soro como últi mo 
enxague.

Desligue os aparelhos quando não 
estão em uso

Você sabia que os aparelhos que estão conectados a 
tomadas conti nuam usando energia, mesmo quando 
desligados? Veja dicas:
• Desligue o computador e desconecte-o no fi nal do dia. 

Os computadores uti lizam uma grande quanti dade de 
energia, e quando fi cam conectados você está desper-
diçando energia e dinheiro.

• Não deixe a sua TV conectada o tempo todo. Pode pa-
recer inconveniente desligá-la totalmente após termi-
nar de assisti r um programa, mas a economia vale a 
pena o esforço.

• Desligue o sistema de som e alto-falantes. Estes são 
alguns dos piores culpados quando se trata de minar a 
energia extra quando não estão em uso.

• Não se esqueça de pequenos aparelhos como carre-
gadores de telefone, utensílios de cozinha, secadores 
de cabelo e qualquer outra coisa que funciona com 
eletricidade.

Quais são os bene� cios?
Cabelos mais brilhosos
Cabelos mais macios
Ajuda a diminuir o resse-

02 colheres de másca-

VIRADA DA SOGRA
O sujeito ti nha ido ao hospital visitar a sogra na véspe-

ra do Ano Novo, que estava em estado grave. Na volta a 
esposa, muito preocupada, pergunta:

– E então, querido? Como a mamãe está?
– Está óti ma! Com uma saúde de ferro! Ainda vai viver 

por muitos anos! Na semana que vem ela vai receber 
alta do hospital e vai vir morar com a gente, pra sempre!

– Nossa, que maravilha! – diz a esposa – Mas isso é 
muito estranho, querido… Ontem mesmo ela parecia 
estar no seu leito de morte, os médicos diziam que ela 
deveria ter poucos dias de vida e não passaria o Ano 
Novo conosco!

– Bom, eu não sei como ela estava ontem – respondeu 
ele – Mas hoje quando eu cheguei no hospital o médi-
co já foi logo me dizendo que a gente devia se preparar 
para o pior!

LEMBRANÇAS DO ANO VELHO
Um sujeito resolve levar sua mulher para jantar na noi-

te de Ano-Novo. Após serem atendidos pelo garçom, a 
mulher diz:

– Amor, você está vendo aquele cara ali naquela mesa, 
enchendo a cara de uísque?

– Estou, e daí? Você o conhece?
– É o meu ex-marido! Eu me separei dele há cinco anos 

e até hoje ele não conseguiu parar de beber!
E o sujeito: – Não diga uma asneira dessas! Ninguém 

consegue comemorar tanto tempo assim!
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