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(51) 981.427.686

Homenagem ao 
mês dos avós

Com delicadeza nas palavras e ternura 
no olhar vocês são a sabedoria do mundo. 

Uma homenagem da 
revista ProcureAche 
a todos os avós leito-
res e parceiros anun-
ciantes, que fazem 
parte desse projeto!

Na foto, netinho 
(anunciante Alexan-
drino Esquadrias) 
segurando uma de 
nossas revistas.
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VARIANTES DA COVID-19: NOVOS 
NOMES

Para facilitar a diferenciação e evitar estigmas, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) deu nomes pró-
prios para cada cepa.

A ideia é evitar que as variantes sejam chamadas 
pelo nome do país onde elas foram encontradas pela 
primeira vez. Com os novos nomes, cada cepa para a 
ser conhecida por uma letra diferente do alfabeto gre-
go.

Então a B.1.1.7, encontrada pela primeira vez no 
Reino Unido, passa a se chamar Alpha. Já a B.1.617.2, 
localizada na Índia, se torna a Delta. A variante da Co-
vid-19 que surgiu aqui no Brasil passa a ser a Gamma 
e a sul-africana a Beta. Essas foram classificadas como 
Variantes de Preocupação, que mudam o vírus de for-
ma mais profunda e podem ser formas mais contagio-
sas da Covid-19.

Variantes da Covid-19
A OMS ainda classificou outras seis cepas como 

Variantes de Interesse, que foram localizadas em um 
grupo grande de pessoas e são potencialmente peri-
gosas, mas ainda está sendo estudadas. No total, 10 
letras do alfabeto grego foram usadas na nomenclatura 
das duas classificações.

NÃO IGNORE A PERDA AUDITIVA
Você apresenta dificuldade para ouvir, mas acre-

dita que é apenas uma parte normal do envelheci-
mento, acha que sua audição não está muito ruim 
ou que adquirir um aparelho auditivo não mudará 
nada? Ignorar a perda auditiva é um grande erro e 
custará muito mais para você do que não entender 
algumas palavras de vez em quando.

Viver com uma perda auditiva não tratada está 
ligado a dificuldades em seus relacionamentos, já 
que você não consegue se comunicar facilmente 
com seus entes queridos. Você terá dificuldade em 
interagir com seus amigos e pode começar a evitar 
eventos sociais, devido ao constrangimento de pedir 
a alguém que se repita ou de responder de forma 
inadequada alguma pergunta. Pessoas com perda 
auditiva não tratada frequentemente enfrentam iso-
lamento social, solidão, depressão ou outros proble-
mas de saúde mental.

O cérebro também é afetado pela perda de 
audição. Além da porção responsável pela audição, 
outras partes do cérebro são afetadas quando você 
não inicia o tratamento adequado a tempo. A per-
da auditiva e as mudanças rápidas no cérebro que 
a acompanham aumentam o risco de problemas de 
memória como demência ou doença de Alzheimer.

As consequências da perda auditiva não tratada 
são realmente sérias!

Não ignore a perda auditiva. Procure o profissio-
nal da saúde auditiva.

Sonata Aparelhos Auditivos 
(51) 3022.2100 / 98201.0132



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

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE ESTÉTICA DENTAL
1. Contratar um profissional 

capacitado é fundamental
Ao cuidar do seu sorriso com 

um profissional qualificado é possí-
vel assegurar um melhor resultado, 
fazendo valer o investimento. Além 
disso, garante-se o devido suporte 
e acompanhamento durante o tra-
tamento, dando-lhe maior segu-
rança.

2. Respeite as orientações do 
dentista

Há quem deixe de seguir as orientações do profis-
sional durante o tratamento. É justamente aí que mora 
o perigo, uma vez que se aumenta a chance de o proce-
dimento não gerar o resultado esperado.

Por isso, não abra mão de seguir à risca o que foi 
recomendado pelo dentista e sempre compareça ao 
consultório para realizar um acompanhamento mais 
efetivo e realizar os ajustes necessários.

3. Faça um tratamento odontológico completo
É comum a procura pelo dentista somente para 

corrigir algum problema estético. No entanto, saiba 
que tratar apenas a aparência dos dentes não é su-
ficiente: o correto é cuidar da saúde bucal como um 

todo.
Você precisa passar por um 

diagnóstico total da situação bucal 
e realizar eventuais tratamentos 
odontológicos. Somente depois os 
procedimentos estéticos são feitos. 
Pular essas etapas significa pôr em 
risco a saúde de seus dentes em 
longo prazo.

4. Conheça alternativas de tra-
tamentos

Todo tratamento odontológico 
estético sempre traz diferentes alternativas para ser re-
alizado. O alinhamento de dentes, por exemplo, pode 
ser feito com os tradicionais aparelhos fixos ou com os 
móveis e invisíveis.

Já um clareamento dental pode ser realizado em 
consultório ou em casa. Conhecer essas alternativas faz 
com que você tenha a oportunidade de escolher aque-
la que melhor lhe agrada.

5. Visite periodicamente seu dentista
Depois de finalizado o tratamento, retorne de seis 

e seis meses ao consultório, para fazer uma avaliação 
de rotina, assegurando que não somente a estética dos 
dentes está adequada, mas também sua saúde bucal.
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COMO SE PREVENIR DA 
PNEUMONIA?

As principais for-
mas de prevenção são 
recomendações sim-
ples: lavar as mãos, 
não fumar, evitar 
aglomerações e se 
vacinar. Atualmente, 
existem vacinas dis-

poníveis para a pneumonia pneumocócica que, mesmo 
não sendo capazes de prevenir todos os casos de pneu-
monia, podem evitar as formas mais graves. Segundo o 
Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe reduz 
bastante as hospitalizações por pneumonias e a mor-
talidade global pela doença. Por isso, devem ser vaci-
nados os grupos considerados mais sujeitos às formas 
graves da doença: gestantes, mulheres com até 45 dias 
após o parto, crianças de 6 meses a 2 anos, profi ssio-
nais de saúde, doentes crônicos, pessoas privadas de 
liberdade ou com 60 anos de idade ou mais.

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO DOS 
AVÓS COM OS NETOS PARA A SAÚDE

1) Efeito Anti depressivo
A terceira idade pode ser uma 

fase delicada para muitas pessoas 
– o avançar da idade atrai pensa-
mentos intensos a respeito do fi m 
da vida, que podem repercuti r negati vamente na con-
dição emocional do indivíduo. Para muitos casos, a cura 
está na convivência com os netos: estudos recentes da 
Universidade de Boston comprovaram que um forte vín-
culo com os netos é um potente remédio para afastar 
sintomas de depressão. Auxiliar nas tarefas, dar caronas 
e levar para passear são algumas das ati vidades que fa-
zem os avós senti rem que contribuem efeti vamente na 
vida dos netos, afastando o senti mento de invalidade 
tão comum em quadros de depressão na terceira idade. 

2) Disposição E Lucidez
Jogar bola, pular corda, brincar no parque, montar 

quebra-cabeças, desenhar – essas são algumas das ati -
vidades que as crianças mais amam e que funcionam 
como um grande exercício para a saúde fí sica e mental 
dos avôs e avós. O ato de brincar com os netos esti mu-
la o idoso a realizar ati vidades que fogem de sua roti na 
habitual e desafi am o corpo a se manter ati vo e lúcido. 

3) Fonte De Juventude
É muito comum que os idosos sintam certa melan-

colia ao perceber que já não acompanham o que está 
em alta na atualidade. Mais uma vez, os netos ajudam 
na missão: os jovens funcionam como uma ponte entre 
os avós e a internet, os smartphones, as gírias atuais e a 
vida da forma como acontece hoje.

VOCÊ ESTÁ SE SENTINDO DEPRIMIDO? VEJA O QUE 
FAZER!
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QUANTAS VEZES POR SEMANA 
DEVO TREINAR PARA TER SAÚDE, 

FORÇA OU EMAGRECER?
Se sua ideia é apenas es-

pantar o sedentarismo para 
ter bem-estar e ficar longe de 
doenças como infarto e AVC, 
você não precisa “bater pon-
to” na academia todos os dias. 

Realizar cinco sessões de 30 minutos de atividade física 
moderada já é suficiente para ter saúde. E ainda é pos-
sível garantir o mesmo benefício em três treinos de 20 a 
60 minutos de exercício vigoroso.

Correr três vezes por semana, por exemplo, já é o 
bastante para proporcionar benefícios como a redução 
da frequência cardíaca em repouso --que diminui o risco 
de problemas no coração -- e evitar o desenvolvimento 
de diabetes. Adicionar a isso dois treinos de musculação 
vai ajudar na manutenção da massa magra, melhorar a 
postura e reduzir o risco de lesões, garantindo a você um 
corpo ainda mais saudável.

SÍNDROME DO IMPOSTOR: O QUE É 
E COMO SUPERAR

Se você sente constantemente que o que você 
faz não é bom o suficiente, você pode ter a chamada 
síndrome do impostor. É um termo psicológico que 
descreve um padrão de comportamento no qual você 
duvida de suas realizações e tem um medo persistente 
de ser exposto como uma fraude, como incompetente.

Como superar a síndrome do impostor?
1. É essencial buscar a ajuda de um especialista ou 

de um grupo para expressar os seus sentimentos, pois 
você descobrirá que não está sozinho nessa - a síndro-
me do impostor é mais comum do que pensamos!

2. Faça uma lista de suas realizações, habilidades e 
sucessos, independentemente de quão grande ou pe-
queno sejam. Isso provará que você tem valor concreto 
para compartilhar com o mundo;

3. Construa um sistema de forte apoio com as pes-
soas que você mais respeita - mentor, colegas, família 
e amigos. Peça feedbacks contínuos e veja que seus es-
forços e resultados são vistos;

4. Crie um discurso único e confortável para si. É 
importante saber o que você diz quando alguém per-
gunta o que você faz;

5. A síndrome do impostor acontece quando você 
subestima o quão bom você realmente é e quando 
você acredita que é necessário saber tudo. Permita-se 
continuar aprendendo e aceite que todos têm suas vul-
nerabilidades, não importa o cargo atual ou idade.

Além das 5 dicas para superar a síndrome do im-
postor citadas acima, é interessante documentar as 
suas realizações. Por isso, identifique o problema ou a 
situação que exigiu que você tomasse determinada de-
cisão ou ação e quais as consequências positivas disso.
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(51) 982.220.766

Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Re-

gressão Terapêutica oferece um Tratamento de alguns 
meses para as pessoas, que pode proporcionar uma 
grande melhoria ou cura de sintomas crônicos graves 
e possibilitar o entendimento a respeito de nossas pro-
postas pré-reencarnatórias, a finalidade dessa atual 
encarnação, a nossa programação para essa atual en-
carnação, uma releitura de nossa infância e dos fatos 
da vida e o início de uma verdadeira realização da nos-
sa Reforma Íntima.

Através da Psicoterapia Reencarnacionista (a Te-
rapia da Reforma Íntima) e a Regressão Terapêutica, é 
possível recordarmos para o que reencarnamos, qual 
a finalidade dessa vida atual e como realmente apro-
veitarmos essa encarnação, além de poder melhorar 
muito ou curar as fobias, o transtorno do pânico, as de-
pressões severas, as dores físicas de difícil tratamento, 
os sentimentos profundos de solidão, de abandono, as 
tristezas sem causa aparente, medos, insegurança, etc.

O Tratamento Inicial
Um Tratamento Inicial de Psicoterapia Reencarna-

cionista e Regressão Terapêutica consta de 6 Encon-
tros, realizados semanalmente, a cada 10 ou 15 dias, 
de consultas (com 1 hora de duração) e sessões de Re-
gressão (com 2 horas de duração, em média).

O Tratamento inicial consta de:
1º encontro – 1ª consulta
2º encontro – 1ª regressão
3º encontro – 2ª regressão
4º encontro – reconsulta
5º encontro – 3ª regressão
6º encontro – reconsulta.
Para maiores informações, 

entre em contato:

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA E 
REGRESSÃO TERAPÊUTICA

DICA DE SAÚDE

Atividade Física X Exercício Físico
A atividade física consiste em qualquer tarefa 

em que o nosso corpo saia da posição de 
repouso proporcionando algum gasto energé-
tico. São tarefas simples como passear com o 
cachorro, limpar a casa, andar do quarto para 
o banheiro, subir escadas, cuidar do jardim, ir 

à feira e ao mercado, entre outras.
O exercício físico, por sua vez, é uma atividade 
planejada, repetitiva, com um objetivo especí-
fico, com práticas regulares, que visa desenvol-
ver as capacidades físicas (força, flexibilidade, 
resistência, agilidade, equilíbrio, velocidade 

e coordenação motora) e as habilidades 
motoras (lançar, chutar, saltar, correr, agachar 
e outros), por exemplo, corrida, musculação, 
natação ou caminhada orientada, para ema-

grecimento ou melhor condicionamento físico.
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA 
NA RECUPERAÇÃO DA COVID-19
O coronavírus causa uma inflamação muito gran-

de nos pulmões, afetando diretamente a troca gasosa 
e, por isso, os pacientes entram em falência respirató-
ria muito rapidamente. Dessa forma, a fisioterapia tem 
papel fundamental tanto no início do tratamento como 
na recuperação da Covid-19, a infecção causada pelo 
coronavírus. Segundo Natália Varella, fisioterapeuta in-
tensivista do Hospital São Vicente, de Curitiba (PR), a 
fisioterapia é dividida em duas áreas: a motora e a respi-
ratória. A motora normalmente é a mais conhecida. No 
caso da Covid-19, a respiratória tem grande importância 
dentro da UTI.

Os pacientes com coronavírus têm avançado ra-
pidamente para necessitar da ajuda dos aparelhos. É 
preciso fazer, então, toda a adequação dos parâmetros 
respiratórios: “Frequência respiratória, volume corren-
te, pressão expiratória positiva, que é a que mantém os 
pulmões mais armados, entre outros parâmetros. Por 
essa doença ter um curso muito longo, entre duas e três 
semanas. Desde que é instituída a ventilação mecânica, 
é comum que quando o paciente ainda está precisando 
desse auxílio, surjam novos pacientes. Por isso comenta-
-se tanto sobre a superlotação das UTIs e a importância 
do isolamento social”, complementa Natália.

Passado o período crítico, é preciso retirar o suporte 
ventilatório. “Nessa segunda fase, entra junto a fisiote-
rapia motora, para o paciente ganhar a força muscular 
perdida nesse período de mobilização. Além da otimi-
zação da higiene brônquica e, por fim, que ele consiga 
respirar sozinho”, finaliza.
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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

SÍNDROME DA VISÃO DE COMPUTA-
DOR: O QUE É E COMO PREVENIR

Olhos secos e irritados, visão turva, fadiga visual e 
dores de cabeça — ao usar um computador, smartpho-
ne e outros dispositivos digitais - são sintomas comuns 
de quem sofre de cansaço visual digital. Esses sintomas 
não ocorrem apenas em adultos. Milhões de crianças 
usam computador todos os dias, seja em casa ou na es-
cola. O uso prolongado do computador pode provocar 
tensão aos olhos de uma criança e afetar o desenvolvi-
mento da visão.

O cansaço visual por computador e a síndrome da 
visão de computador são causados pela reação diferen-
te de nossos olhos e cérebro a caracteres em uma tela 
de computador em comparação com caracteres im-
pressos. Nossos olhos não têm dificuldade para focar 
em material impresso com caracteres na cor preta den-
sa, com bordas bem definidas. Mas caracteres em uma 
tela de computador não apresentam o mesmo nível de 
contraste e definição.

Durante um exame de vista, seu médico oftalmo-
logista realizará testes para detectar quaisquer proble-
mas de visão que possam contribuir para a SVC. De-
pendendo do resultado do exame, seu oftalmologista 
poderá receitar óculos para uso em frente ao computa-
dor que poderão ajudá-lo a trabalhar mais confortavel-
mente em seu computador.

Além de aumentar o conforto durante o uso do 
computador, estudos recentes mostraram que óculos 
para uso no computador podem aumentar a produti-
vidade da pessoa que trabalha no computador, com 
economias a empregadores que fornecem os óculos.

ARTETERAPIA - O QUE É E PARA QUE 
SERVE?

"Quem olha para fora, sonha. Quem olha para 
dentro, desperta. Carl Jung". 

O ato criativo tem o poder de curar nossas feri-
das internas. A arte é um ótimo meio para expressar 
e comunicar suas emoções, sentimentos, dores, pen-
samentos. Ao fazer algo criativo, por si só, já ajuda a 
diminuir o estresse, com o olhar e direcionamento de 
um Arteterapeuta, se torna uma excelente ferramen-
ta terapêutica. A Arteterapia une a psicologia (de Carl 
Jung e Nise da Silveira) com a arte. Não há necessida-
de de saber fazer a prática artística, não há o certo ou 
errado, bonito ou feio, mas somente a de se expressar 
através da argila, pintura, desenho, teatro, dança, etc. 

A Arteterapia ajuda no aumento da autoestima, di-
minuição do estresse e ansiedade, autoconhecimento, 
contribui para concentração, atenção e memória, au-
mento da criatividade, entre outros.

O cérebro na Arteterapia: 
• fica muito mais ativo quando está envolvido em 

produzir arte
• foco no aqui e agora
• desenvolve maior resiliência
• aumenta nossas perspectivas positivas
• nos torna mais autoconscientes
• aumento das atividades nos dois Hemisférios 

cerebrais
"As mentes criativas são capazes de sobreviver a 

qualquer tipo de mau treinamento. Anna Freud"
Arte e Essência - (51)98686-0531

DICA DE SAÚDE

Prefira:
Leite e iogurtes desnatados, queijos brancos, 
carnes magras, óleos vegetais, alimentos co-

zidos, grelhados ou assados, cereais integrais, 
frutas, verduras e legumes. Ingerir diariamen-

te frutas, verduras e legumes, reduz em até 
30% o risco de infarto.
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DECORAR A CASA GASTANDO 
POUCO

Acessórios
As almofadas são, normalmente, os primeiros 

itens que pensamos em mudar para renovar o décor. 
Investi r em acessórios novos é sim uma óti ma saída. 
Nesse grupo, entram os tapetes e os quadros – este 
últi mo pode ajudar a dar um toque de personalidade 
e refl eti r hobbies e gostos dos moradores.

Prateleiras
Óti mas aliadas, além de dar suporte para obje-

tos decorati vos, as prateleiras ajudam a organizar os 
ambientes deixando tudo sempre à mão e podem 
ocupar todos os cômodos da casa, do banheiro à co-
zinha. Outra opção com a mesma funcionalidade são 
os caixotes de madeira, que têm baixo custo e podem 
servir como nicho para guardar livros, acomodar gar-
rafas de vinho, entre outros usos. Se empilhados, 
transformam-se em estantes.

Pufes
Os pufes podem ser móveis multi funcionais. 

Além de servirem para acomodar mais pessoas, al-
guns têm baú, óti mo para adicionar espaço para ar-
mazenamento. Com uma placa de madeira por cima, 
ainda podem funcionar como mesa lateral ou mesa 
de centro.

Adesivos e pintura
Os adesivos são óti mos para quem deseja mu-

dar a cara de objetos e paredes sem gastar muito. 
É possível, por exemplo, adesivar geladeiras, frigoba-
res, fi ltros, máquinas de café, entre outros eletrodo-
mésti cos para combinar com a nova decoração, sem 
precisar gastar dinheiro para trocar o aparelho por 
um novo.

Espelhos
Eles são a saída perfeita para dar impressão de 

amplitude num espaço mais enxuto.
Iluminação
A iluminação é um ponto muito importante na 

decoração. Investi r em luminárias que permitem 
mudar a direção e acrescentar novos pontos de luz, 
como os trilhos compostos por spots, pode ser mais 
econômico do que as versões embuti das. Esse ti po 
permite que os focos de luz se adaptem a novos 
layouts.

Plantas
Ter um canti nho verde em casa não precisa de-

mandar um grande investi mento. Vasos simples de 
plásti co pendurados com ganchos em ripas de ma-
deira, parafusadas na parede, são sufi cientes para 
compor o jardim verti cal ou a horta com temperos 
fresquinhos. É uma ideia rápida de executar.

DICAS PARA REFORMAR 
SUA CASA

1. Faça um projeto para reformar a casa;
2. Defi na o orçamento;
3. Planeje-se fi nanceiramente;
4. Contrate bons profi ssionais;
5. Compre materiais de qualidade;
6. Estabeleça um cronograma;
7. Não tenha pressa;
8. Lembre-se dos imprevistos.
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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

MOUSSE DE MARACUJÁ

Super

Ingredientes:
L���� C��������� F���
• 1/2 xícara de chá de água quente quase 

fervendo
• meia xícara de chá de leite em pó
• 1/2 xícara de chá de açúcar cristal
Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes em um liqui-

difi cador e liquidifi que por aproximadamente 3 
minutos, até que a mistura fi que bem homoge-
nia e ganhe mais consistência.

M����� �� M�������
1. 1/2 xícara de chá de leite em pó.
2. 1 xícara de chá de concentrado de mara-

cujá,
3. 1/2 caixa de creme de leite (caixa com 200 

gramas),
4. Modo de preparo Mousse de maracujá
5. Então, no mesmo liquidifi cador ainda com 

o leite condensado fake dentro, adicione todos 
os ingredientes do mousse e liquidifi que até ho-
mogeneizar.

6. Em seguida, despeje o mousse em uma 
travessa ou taças e leve para geladeira por apro-
ximadamente 2 horas.

7. Por fi m, fi nalize decorando com geleia de 
maracujá, ou faça como eu que coloquei raspas 
de chocolate meio amargo por cima.

DICA CULINÁRIA

Para um ovo cozido perfeito
Como você quer seu ovo cozido?

Não erre mais no tempo de cozimento!Não erre mais no tempo de cozimento!
6 min - MOLE
9 min - MÉDIO
12 min - DURO
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CANELONE DE PRESUNTO E QUEIJO 
COM MASSA DE PASTEL

Ingredientes:
• 1 pacote de massa fresca para pastel retangular 

(500g) 
• 350g de queijo mussarela fatiado 
• 350g de presunto fatiado Manteiga (ou margari-

na) para untar 
• 2 xícaras (chá) de molho de tomate (pode ser 

comprado pronto) 
• 100g de queijo parmesão ralado 
• Folhas de manjericão para polvilhar 
• Tomates-cereja para decorar
Modo de preparo:
1. Sobre cada quadrado de massa de pastel, colo-

que uma fatia de mussarela e uma de presunto.
2. Então, enrole como rocamboles e coloque, lado 

a lado, em um refratário grande untado.
3. Em seguida, cubra com o molho de tomate, pol-

vilhe com o parmesão-leve ao forno médio, preaqueci-
do, por 20 minutos.

4. Por fim, polvilhe com manjericão e decore com 
tomate-cereja, e sirva seu Canelone de presunto e 
queijo.

BOLINHO DE CHUVA DA VOVÓ

Ingredientes:
• 1 ovo;
• 1/2 xícara (chá) de leite;
• 1/2 xícara (chá) de açúcar;
• 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
• 1 colher (chá) de fermento químico em pó 

(fermento comum de bolo).
Modo de preparo:
É só misturar tudo até formar uma massinha 

e, com o auxílio de 2 colheres, ir pingando no óleo 
quente. Depois é só retirar do óleo e polvilhar com 
açúcar e canela.

DOCE DE COLHER DE PINHÃO

Ingredientes:
• 1 colher de sopa de manteiga;
• 1 lata de leite condensado;
• 100g de pinhão cozido descascado e tritu-

rado;
• 1 colher de chá de açafrão da terra;
• 1/2 caixa de creme de leite

Modo de preparo:
Em uma panela colocar a manteiga, deixar 

desmanchar sem fritar, reservar; colocar o leite 
condensado; apurar até começar a borbulhar, 
acrescentar o açafrão da terra e o pinhão, con-
tinuar apurando. Quando atingir o ponto de um 
brigadeiro mole retirar do fogo. Quando estiver 
morno acrescentar o creme de leite. Bater vigo-
rosamente. Servir em pequenas cumbuquinhas 
ou copinho de cachaça para ser saboreado com 
colher.

Dica: Depois de apurar o leite condensado e 
o pinhão, retire do fogo e coloque a panela sobre 
uma superfície fria. Mexa bem para dar brilho ao 
doce. Só acrescente o creme de leite após a mis-
tura ficar morna.

É possível manter o pinhão por até 5 dias co-
zido, na geladeira. Não é recomendável congelar.
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Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

SOBRECOXAS DE FRANGO ASSADAS

Ingredientes:
• 6 a 8 sobrecoxas 
• 1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
• ou suco de 1 limão
• ou 1/4 xícara (chá) de vinagre 
• Suco de 2 laranjas 
• 2 colheres (sopa) de azeite 
• 4 dentes de alho amassados 
• 1 colher (sopa) de páprica doce 
• 1 colher (café) de páprica picante 
• Sal e pimenta do reino a gosto
Modo de Preparo:
1. Limpe um pouco as sobrecoxas para ti rar o 

excesso de gordura.
2. Em seguida, em uma ti gela, coloque todos 

os ingredientes da marinada, misture bem com 
um garfo.

3. Então, coloque as sobrecoxas dentro de 
um saco ou de uma vasilha com tampa, despeje 
a marinada, misture bem com as mãos e leve à 
geladeira por pelo menos 1 hora.

4. Por fi m, acomode as sobrecoxas em uma 
assadeira anti aderente, despeje a marinada por 
cima e leve ao forno a 180 graus por cerca de 45 
minutos, até dourar bem.

5. Então, assim que dourar, desligue o forno 
e reti re a assadeira. Por fi m desfrute de suas So-
brecoxas de Frango Assadas.

BOLO DE CHOCOLATE DELICIOSO

Ingredientes:
Massa:
• 4 ovos
• 4 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 colheres (sopa) de fermento
• 1 xícara (chá) de leite
Calda:
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 7 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 2 latas de creme de leite com soro
• 3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo:
Massa:
1. Em um liquidifi cador adicione os ovos, o choco-

late em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e o 
leite, depois bata por 5 minutos.

2. Adicione o fermento e misture com uma espá-
tula delicadamente.

3. Em uma forma untada, despeje a massa e asse 
em forno médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 40 
minutos. Não se esqueça de usar uma forma alta para 
essa receita: como leva duas colheres de fermento, ela 
cresce bastante! Outra solução pode ser colocar ape-
nas uma colher de fermento e manter a sua receita em 
uma forma pequena.

Calda:
1. Em uma panela, aqueça a manteiga e misture o 

chocolate em pó até que esteja homogêneo.
2. Acrescente o creme de leite e misture bem até 

obter uma consistência cremosa.
3. Desligue o fogo e acrescente o açúcar.
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10 PLANTAS PERIGOSAS PARA O SEU CÃO
Aspargo Pluma

Parte venenosa: Toda a plan-
ta, incluindo frutos

Sintomas: Vômitos, diarreia, 
dor abdominal, irritação na pele.

Dragoeiro
Parte venenosa: Caule e fo-

lhas
Sintomas: Vômitos, depres-

são, excesso de salivação, perda 
de apetite, pupilas dilatadas (em 

gatos).
Comigo-Nunguém-Pode

Parte venenosa: Suco/Secre-
ção da planta

Sintomas: Perda de apetite, 
falha no fígado, letargia, morte.

Lírio
Parte venenosa: Toda a planta 

Sintomas: Irritação oral, excesso 
de salivação, dificuldade em en-
golir, vômitos, morte.

Planta Jade
Parte venenosa: Toda a plan-

ta
Sintomas: Vômitos, Depres-

são, dalta de coordenação, dimi-
nuição no batimento cardíaco.

Babosa (Aloe Vera)
Parte venenosa: Suco/Se-

creção da planta
Sintomas: Vômitos, Urina 

avermelhada.

Filodendro (Imbé)
Parte venenosa: Toda a 

planta
Sintomas: Inchaço, espas-

mos, queimaduras na boca, 
convulsões.

Sagu-de-Jardim
Parte venenosa: Planta e 

sementes
Sintomas: Vômitos, diar-

reia, falha no fígado, morte.

Planta da Fortuna (Zamioculcas)
Parte venenosa: Toda a 

planta
Sintomas: Vômitos, diar-

reia.

Hera
Parte venenosa: Folhas
Sintomas: Dificuldade em 

respirar, irritações na pele, pa-
ralisia, coma.



ProcureAche 21Tiragem: 85.000 exemplares
Anuncie: 51. 981.427.686 PET & AGRO

Qualidade, Preço e Bom Atendimento

COMO ACOSTUMAR UM GATO COM AVES?

Alguns amantes de pets às vezes se veem em 
uma encruzilhada, pois eles têm aves em casa, 
como por exemplo uma calopsita, e apesar de 
muita vontade, ficam com medo de adotar um 
gatinho. 

O receio é que a chegada do felino domésti-
co represente motivo de preocupação constante 
com o bem-estar das aves, afinal, nós aprende-
mos desde cedo que os gatos adoram caçar os 
pássaros, não é verdade?

Se você se identificou com esta situação e so-
nha em ter um gatinho em casa, tenho uma boa 
notícia para te dar: dá para influenciar positiva-
mente a relação dos pets, de maneira que a con-
vivência entre eles seja harmoniosa, porém, como 
tudo na vida, nada é 100% garantido. 

Socialização bem precoce
Apesar de algu-

mas raças se adapta-
rem melhor com ou-
tros animais, como o 
Persa, Exotic Shorthair, 

Ragdoll, Tonquinês, e Sagrado da Birmânia, qual-
quer gato é passível de passar a ver uma ave como 
amiga e não como presa, desde que a socialização 
comece bem cedo e seja caprichada.

O caminho mais indicado é adotar um filho-
te e acostumá-lo a interagir com a(s) ave(s) da 
residência quando o peludinho tiver entre duas 
a nove semanas de vida. Este é o período indi-
cado porque é nele que o gato filhote começa a 
se identificar como espécie e também a construir 
suas primeiras relações, então nada melhor do 

que apresentar os outros pets da casa e incentivar 
uma relação saudável.

Nesta fase, principalmente, é muito importan-
te tomar bastante cuidado para que a ave não tra-
te o gato com animosidade, pois um conflito pode 
fazer com que o bichano passe a ter medo de uma 
nova aproximação e, à medida que ele crescer, vai 
se sentir mais confiante e corajoso para revidar as 
ameaças.

Infelizmente, às vezes o instinto felino pode 
falar mais alto e o gato, mesmo que numa brinca-
deira de caçar, possa amedrontar ou colocar a ave 
em risco. Por isso, faça uma aproximação cuidado-
sa dos bichinhos e supervisione sempre o contato 
dos dois. 

Aposte numa socialização precoce e tome 
bastante cuidado para não forçar a barra. Lembre-
-se que assim como nós, os pets também podem 
ter suas preferências nas relações e o “santo não 
bater” com algum outro animal.

Peça ajuda a um médico veterinário espe-
cializado em comportamento felino sempre que 
precisar. Ter pets que sejam realmente camaradas 
é o ideal, claro, porém, o mais importante é que 
cada animal possa se sentir seguro e feliz dentro 
de casa.

Fonte: petlove.com.br



ProcureAche22 Tiragem: 85.000 exemplares
Anuncie: 51. 981.427.686ASSESSORIA JURÍDICA

Sessão 
Curiosidade

CURIOSIDADES SOBRE O CORPO 
HUMANO

1. Seu cérebro às vezes fica mais ati-
vo quando você está dormindo do que 
quando está acordado.

2. Uma pessoa tem em média tem 67 
espécies diferentes de bactérias em seu 
umbigo.

3. Você perde cerca de 4kg de células 
da pele todos os anos!

4. O cérebro humano triplica de ta-
manho no primeiro ano de vida do bebê.

5. A cada segundo, seu corpo produz 25 milhões 
de novas células. Isso significa que, em 10 segundos, 
você terá produzido mais células do que o número 
de habitantes do Brasil.

6. Seu sangue representa cerca de 8% do peso de 
seu corpo.

7. Seu pulmão esquerdo é cerca de 10% menor 
que o direito.

8. Os cientistas estimam que o nariz pode reco-
nhecer um trilhão de odores diferentes!

9. Durante a vida, uma única pessoa produz saliva 
suficiente para encher duas piscinas olímpicas.

10. Sem o dedo mínimo, você perderia cerca de 
50% da força da mão.

11. O suco gástrico no seu estômago é tão ácido 
que pode dissolver até metal. 

12. Além das suas impressões digitais, a impressão 
da sua língua também é única no mundo.

13. Posicionados de ponta a ponta, os vasos san-
guíneos de um adulto podem circundar o equador da 
Terra quatro vezes!

14. Seu fígado é o único órgão que pode se rege-
nerar completamente. Se alguém doasse uma parte 
do fígado para outra pessoa, seu fígado voltaria ao 
tamanho original em poucas semanas.

15. Se você viver até os 70 anos, seu coração terá 
batido cerca de 2,5 bilhões de vezes!

16. Em um mês, você faz xixi suficiente para en-
cher uma banheira.

17. Ao longo da vida, a maioria das pessoas passa 
em média um ano inteiro sentada no banheiro.

18. Seus olhos piscam cerca de 20 vezes por mi-
nuto. Isso é mais de dez milhões de vezes por ano!

19. Apesar de representar 2% de nossa massa cor-
poral, o cérebro usa 20% de nosso oxigênio e supri-
mento de sangue.

INDENIZAÇÕES POR DANOS  
MORAIS

São milhões os processos que tratam de 
pedidos de indenizações por danos morais no 
Brasil. A indenização por dano moral pode se 
dar em casos de ofensas à honra, à privacida-
de, à intimidade, à imagem, ao nome ou em 
seu próprio corpo físico, em alguns casos mais 
graves gerando indenização por dano estético. 
Os valores das indenizações variam de acordo 
com as peculiaridades do caso, a capacidade 
econômica das partes e visa o caráter punitivo 
e pedagógico da medida. Recentemente o STJ 
publicou a Súmula 642, que diz o seguinte: "O 
direito à indenização por danos morais trans-
mite-se com o falecimento do titular, possuin-
do os herdeiros da vítima legitimidade ativa 
para ajuizar ou prosseguir a ação indenizató-
ria". Com isso, muitos casos em que a vítima 
do dano moral já é falecida não impedem que 
seus herdeiros ingressem ou dêem prosse-
guimento ao processo judicial. Portanto, caso 
você tenha sofrido por alguma situação descri-
ta acima ou é o caso de pessoas falecidas, oca-
sião em que seus herdeiros são os legitimados, 
procure um profissional especialista e assegure 
seus direitos.

Flávio Braga Advocacia
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HIDRÁULICO 24HORAS

O INVERNO REQUER CUIDADOS 
CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE?

No inverno os cui-
dados contra a dengue 
diminuem, isso ocorre 
porque o mosquito trans-
missor da doença, o ae-
des aegypti, circula me-
nos, mas se os criadouros 

não forem eliminados os ovos depositados podem per-
manecer intactos por meses e quando a estação quen-
te recomeçar eles vão eclodir, dando origem a um novo 
ciclo do mosquito da dengue.

No inverno existe uma redução da circulação viral, 
mas não podemos nos descuidar, pois é neste momen-
to que devemos redobrar a atenção quanto às medidas 
preventivas contra a doença

Como prevenir?
A melhor forma de prevenção da dengue é evitar 

a proliferação do mosquito, eliminando a água parada 
em pontos que podem se tornar criadouros, como va-
sos de plantas, pneus, garrafas plásticas e até recipien-
tes pequenos como tampas de garrafas podem conter 
larvas de mosquitos.

Para quem for viajar em férias a orientação é subs-
tituir a água dos pratos dos vasos de plantas por areia, 
deixar a caixa d’água tampada, cobrir todos os reserva-
tórios de água como piscinas por exemplo, não deixar 
água da chuva acumular sobre a laje, colocar o lixo em 
sacos, manter as lixeiras bem fechadas e não jogar lixo 
em terrenos baldios.
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DICAS PARA GUARDAR ROUPAS NO 
INVERNO

1 - As roupas de inverno, por serem mais gros-
sas, podem acumular mais ácaros e atrair mais traças 
enquanto estiverem guardadas. Por isso, deixe os ar-
mários abertos uma vez por semana, em um dia seco, 
para arejar o interior. Algumas peças podem ir ao sol ou 
pegar um ar na sombra durante um dia seco.

2 - Peças de couro e camurça jamais devem ser 
guardadas sujas ou úmidas, pois o mofo irá se proli-
ferar. Guarde as peças de couro em capas de algodão 
preferencialmente escuras, para proteger e evitar que 
desbotem. É bom deixá-las arejando na sombra tam-
bém uma ou duas vezes ao mês, caso não estejam sen-
do muito usadas.

3 - Tome cuidado com a umidade. Se sua casa for 
muito úmida, é preciso deixar os armários bem areja-
dos para não passar a umidade para as roupas. Além 
de não fazer bem à saúde, é muito desagradável abrir o 
guarda-roupas para escolher aquele look especial e as 
peças estarem com cheiro de mofo. Para ajudar, além 
de fazer o procedimento de deixar os armários abertos 
uma vez por semana, faça o seguinte:

- Coloque pedacinhos de giz ou cal dentro de sa-
quinhos de tule e distribua dentro do armário. Eles irão 
ajudar a absorver a umidade.

- Em um dia bem seco, tire as roupas do armário 
e prepare uma solução com 50% de água e 50% de vi-
nagre branco. Umedeça um pano com a solução, passe 
por todo o armário e deixe secar bem antes de guardar 
as roupas novamente.
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(51) 9.8484.1085

CUIDADOS COM AQUECEDORES 
QUE É PRECISO TER

Das várias alternativas 
que se tem para aquecer um 
ambiente, o uso de aquece-
dores é um dos preferidos. 
Muitas vezes portáteis, eles 
esquentam o ambiente tra-
zendo a sensação de conforto, sem fazer sujeira.

O que muitos esquecem, é que como qualquer 
aparelho para este fim, é preciso ter cuidados com os 
aquecedores.

E a premissa vale para todos os tipos, inclusive 
para aqueles elétricos, que utilizam de cerâmica ou 
óleo e parecem inofensivos.

Isso porque, aquecer demais um cômodo pode le-
var à queda de oxigenação. O que faz a pressão sanguí-
nea baixar, podendo levar à vasodilatação, desmaios e 
até a óbito. Em especial se a pessoa já tem problemas 
respiratórios ou cardíacos.

Além de problemas à saúde, os aquecedores po-
dem também provocar incêndios. Isso porque, o seu 
uso gera um alto consumo de energia elétrica. E, se a 
casa não tem uma instalação capaz de suportar essa 
potência pode aumentar significantemente o risco de 
um curto-circuito, o superaquecimento da fiação e fa-
íscas.

Nos modelos à gás os perigos são ainda maiores. 
O risco está nos vazamentos e na concentração de gás. 
Inflamável, sem cor ou sem cheiro esse gás é um assas-
sino silencioso, caso o aparelho estiver mal instalado.

Usar bacias com água não evita os perigos
Para tentar driblar os malefícios proporcionados 

pelo uso dos aquecedores, muitos moradores recor-
rem a soluções caseiras.

Um dos mitos mais comuns neste sentido está no 
uso de bacias com água ou de toalhas molhadas no am-
biente para evitar o ressecamento do ar ou a perda da 
umidade.

Essa solução paliativa apenas umidifica o ambien-
te, mas não traz de volta o oxigênio. O que faz com que 
os riscos para a saúde continuem a existir.
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A Feedback Soluções em Informática tem 
a solução ideal para você e seu negócio, com 
experiência há mais de 20 anos no ramo da Tec-
nologia da Informação.

Tenha um atendimento personalizado, con-
fiável 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

COMO FICAR OFFLINE NO 
WHATSAPP E LER MENSAGENS 

ESCONDIDO
Você acaba de receber 

uma mensagem no What-
sApp mas, por alguma ra-
zão excepcional, gostaria 
de lê-la sem que o emis-
sor perceba. Pode ser que 
você esteja impossibilitado de responder na hora e não 
queira magoar a pessoa que enviou o recado. Felizmente, 
há alguns truques que permitem que você leia mensa-
gens sem que seus contatos descubram. Saiba como ficar 
offline no WhatsApp e “ler as mensagens escondido”.

Use o modo avião no celular e fique offline no 
WhatsApp

Se você não quer que o duplo tique azul das mensa-
gens dos seus contatos seja desativado, você pode usar o 
truque do modo avião: com ele, é possível ler a mensa-
gem sem que o app do WhatsApp consiga enviar o aviso 
de leitura. Você já vai entender.

Por padrão, o WhatsApp libera uma notificação 
quando uma mensagem chega. Quando isso acontecer, 
não a abra. Antes disso, acesse o painel de notificações do 
seu Android e clique em Modo Avião.

Agora você pode ler a mensagem. Como o modo 
avião desativa a rede móvel e o Wi-Fi, o WhatsApp não 
conseguirá emitir o aviso de leitura para o emissor da 
mensagem (obviamente, você também não conseguirá 
enviar nenhum recado nesse momento). Ao final da leitu-
ra, basta fechar o app e voltar à tela de notificações para 
desativar o modo avião.

Veja, no entanto, que esse é um bloqueio tempo-
rário: quando o seu smartphone voltar a ter conexão, o 
WhatsApp enviará de uma vez só todas as notificações e 
avisos de leitura que ficaram pendentes.

Aplicativo Unseen no Android
Se o macete do modo avião não serve para você, sai-

ba que há outras opções: aplicativos que criam “camadas” 
que impedem os avisos de leitura. Um dos mais conheci-
dos é o gratuito Unseen, que também funciona com servi-
ços como Facebook Messenger, Viber e Telegram.
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Coluna LBVTEMAS QUE PODEM CAIR NA 
REDAÇÃO DO ENEM 2021

Perspecti vas e desafi os da educação a 
distância no Brasil

O ano de 2020 foi 
bastante movimentado, 
né? A pandemia de Co-
vid-19 trouxe uma série 
de mudanças para a 
nossa realidade, inclu-
sive no âmbito educa-
cional.

Por isso, especialistas têm a impressão de que o 
tema “Perspecti vas e desafi os da educação a distância 
no Brasil” pode cair na redação.

A educação a distância já era discuti da há algum 
tempo, mas principalmente em relação ao ensino su-
perior. Porém, com todos os desdobramentos da pan-
demia, o ensino remoto virou uma necessidade tam-
bém para a educação básica.

Isso porque o isolamento social fez as escolas bus-
carem em vídeos gravados e lives uma possível solução 
para conti nuar o ensino. Ainda que de forma parcial, 
essa foi a melhor forma de manter os alunos estudan-
do e minimizar os impactos da quarentena, sobretudo 
para aqueles que iam prestar o vesti bular.

Mas como nem tudo são fl ores, o EAD ainda é uma 
proposta bem recente e apresenta desafi os para pais, 
alunos e professores.

A dica é que você comece a pesquisar sobre o 
tema, porque ele pode cair na redação do Enem 2021.

LBV PRECISA DE DOAÇÕES PARA O 
“ARRAIAL DA BOA VONTADE”  
A Legião da Boa Vontade (LBV) 

solicita doações para realizar um 
“Arraial da Boa Vontade”. A ideia 
é incenti var que os atendidos pos-
sam confeccionar uma receita tí pi-
ca julina em suas casas. 

A LBV intensifi cou seu trabalho durante a 
pandemia e vem entregando mensalmente ces-
tas de alimentos a cada família atendida pela 
Insti tuição. Entretanto, para que esta ação soli-
dária ocorra, a enti dade pede apoio da comuni-
dade com itens específi cos como: ovos, óleo de 
soja, amendoim, milho e leite. 

As doações podem ser entregues no Centro 
Comunitário da LBV, localizado na Avenida São 
Paulo, 722 – Bairro São Geraldo até o dia 09/07. 
Outras informações você confere no 3325-7036.
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NUMEROLOGIA: INTERPRETA-
ÇÃO ATRAVÉS DOS NÚMEROS

“Gostaria muito que você diga algo de como 
poderá ser o meu ano de 2021. Gosto muito da sua 
coluna. Nasci em 22/05/1951.”

– Hugo França de Oliveira Bastos
Anna Marya: Você entrou num ano 5 porque so-

mando o teu último aniversário: 2 + 2 + 0 + 5 + 2 + 0 
+ 2 + 1 = 14 e 1 + 4 = 5. Sob a vibração do ano pesso-
al 5 torna-se imperioso reforçar a nossa capacidade 
de aceitar a mudança. São muitas as mudanças que 
podem surgir inesperadamente num período como 
este. Portanto, prepare-se e arregace as mangas, 
pois durante este ano não terá muito tempo para 
descansar. Será sobretudo um ano rápido em que 
tudo parecerá acontecer demasiado depressa, tanto 
a nível pessoal como profissional. Encare estas mu-
danças como oportunidades de mudar, transformar e 
melhorar qualquer área na sua vida. Este ano requer 
muita coragem, tenacidade, sensatez, boa capacida-
de física, sagacidade e força mental.

“Faço semanalmente jogos de azar. Poderias 
me passar os meus números? Data de nascimento: 
31/08/1992.”

– Regina da Silva
Anna Marya: Os números do teu mapa nume-

rológico: 108, 59, 33, 26, 16, 14, 12, 09, 08, 07, 06,  
05 e 03.

Numerologia - Anna Marya Schneider
WhatsApp: (51)99971-4284

1. Organize a sua bike
Pequenas mudanças, como a compra de uma 

bolsa de selim, aumentam o espaço para guardar 
roupas que você possa usar durante o seu trajeto. É 
possível armazenar também alguns alimentos para o 
trajeto.

2. Aqueça o seu corpo
No frio, a preguiça domina grande parte dos ci-

clistas. Se ela também é um problema para você, ani-
me-se! Assim como no verão, lembre-se de aquecer 
o corpo inteiro, pois as baixas temperaturas aumen-
tam o risco de sofrer uma lesão.

3. Alimente-se de forma correta antes de peda-
lar no frio

Os carboidratos, as castanhas e outras fontes de 
gorduras boas ajudam o ciclista a manter-se saudável 
durante as pedaladas.

4. Escolha uma roupa confortável
Durante o pedal, a bike se movimenta em alta 

velocidade. Às vezes, muitas roupas não ajudam a 
proteger do frio e, caso você não esteja utilizando 
uma jaqueta ou um colete corta-vento, provavelmen-
te, perderá calor para o ambiente.

5. Tenha cuidado ao subir montanhas
Redobre a atenção quando for subir uma monta-

nha. Nessas situações, abra o corta vento e baixe os 
manguitos. Aqui, é normal sentir um pouco de frio, 
mas não se desespere. Afinal, chegar ao topo e des-
cer com o corpo molhado é uma situação prejudicial 
para a sua saúde.

DICAS PARA PEDALAR NO FRIO
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Vamos dar risada?
“A Professora:
— Quem se acha burro fi que em pé.
Dudu se levanta:
— Você se acha burro Dudu?
— Não, mas fi quei com d[o de ver a senhora 

em pé sozinha.”

“Joãozinho chamou o táxi e perguntou:
— Moço quando o senhor cobra para me 

levar para o aeroporto?
E o taxista respondeu:
— R$15,00.
— E as malas?
— As malas eu não cobro nada.
— Então leve as malas que eu vou a pé.”

Após um check-up, um médico pergunta ao 
paciente:

– Há alguma coisa que queira discuti r co-
migo?

– Bem – disse o paciente –, eu gostaria de 
fazer uma vasectomia.

– É uma decisão importante. Já conversou a 
respeito disso com a sua família?

– Sim, fi zemos uma votação… e o resultado 
foi favorável: 15 contra 2.

POUPE MAIS ECONOMIZANDO 
COMBUSTÍVEL

1. Calcule o consumo de seu carro
Ao comparar a quilometragem a cada tanque, você 

saberá qual combustí vel rende melhor em seu veículo, 
além de quanto você pode rodar com cada litro abas-
tecido.

2. Faça revisões constantes
Para o bom funcionamento e uso correto do com-

bustí vel, é de extrema importância que o veículo esteja 
sempre com a revisão em dia, assim como os pneus, o 
câmbio e as velas sempre em ordem, já que esses são 
componentes que podem infl uenciar no consumo.

3. Abasteça em locais confi áveis e justos
O preço do álcool e da gasolina pode variar de 

acordo com a região onde se abastece. Desta forma, 
se você quer saber como economizar combustí vel, uma 
boa dica pode ser pesquisar postos de confi ança com 
preços justos para sua área.

4. Não exagere na aceleração
Ao acelerar de forma mais suave e menos vezes, 

você garanti rá que menos combustí vel seja queimado. 
Evite aquecer o carro antes de rodar, e, se for necessá-
rio parar, desligue o motor.

5. Considere instalar o sistema GNV
Outra boa sugestão para quem quer poupar no 

médio e longo prazo pode ser instalar em seu carro o 
sistema de GNV, o Gás Natural Veicular. Apesar da ins-
talação do kit ter um custo relati vamente alto, o uso 
deste ti po de combustí vel costuma ser mais econômico 
e apresentar melhor rendimento ao longo do tempo.
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