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APARELHOS
AUDITIVOS
Os melhores preços
Até 3 anos de garantia
Teste o aparelho em
casa antes da compra
Agende avaliação
sem compromisso.
Atendimento
domiciliar

Pagamento em
até 12x

Há 15 anos a Audição avalia e orienta qual o
Aparelho Auditivo mais adequado para cada caso.
Rua dos Andradas, 1755 / sala 51
Centro / Porto Alegre / RS
w w w. a u d i c a o r s . c o m . b r

Fone: (51) 3224.3242

997.889.686

(51)

997.889.686

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

A causa genérica da depressão é o afastamento
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da
Depressão expõe as verdades divinas que possibilitam a cura e a liberdade aos que sofrem
deste mal.
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Serviços Especializados

Caça Vazamentos

Equipamento eletrônico de alta precisão
Sem quebra-quebra
Cada gota de água
faz a diferença!

991.475.637
3423.2521

joseluislula@hotmail.com

HIDRÁULICO 24HORAS

Aparelhos auditivos

(51) 3126 5001 /
contato@bellosom.com.br

(51) 3012 2599
|

www.bellosom.com.br

PRÓTESE FLEXÍVEL

Tiragem: 123.000 exemplares

3

Anuncie: 51. 997.889.686

Saúde e Bem-Estar
SAÚDE AUDITIVA
Você precisa de mais motivos para procurar
a ajuda de um profissional?
O tratamento da perda auditiva:
• Melhora a saúde física
• Melhora a estabilidade emocional
• Melhora o senso de controle diante dos
eventos da vida
• Melhora a comunicação e os relacionamentos
• Melhora a intimidade nas relações familiares
• Torna a comunicação mais fácil
• Melhora o poder aquisitivo
Enquanto a sua perda auditiva pode parecer insignificante agora, ela pode ser mais impactante do que você pensa.
A perda de audição não é algo que você
deve "aturar". Na verdade, as pesquisas mostram que o tratamento precoce pode fazer a
diferença.
Não adie seu problema de perda de audição nem mais um dia, procure um profissional
da saúde auditiva.

Aviamos
receitas

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

Av. Teresópolis, 3173
otica_reis@hotmail.com

Oferecemos:

www.lardoidoso.com

* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais
e coletivos
* Ambiente familiar
99287-7393

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
3022.2100 / 98201.0132

Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS
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Saúde e Bem-Estar

PROBLEMAS DE VISÃO

Miopia, hipermetropia, vista cansada (presbiopia) e astigmatismo. Todos esses problemas ocorrem em razão da
incapacidade do olho em focalizar as imagens sobre a retina. Outros problemas que podem acometer os olhos são
glaucoma, catarata, daltonismo e conjuntivite. Não podemos
esquecer que o diabetes afeta muito a visão (degeneração
macular).
Começaremos falando da PRESBIOPIA, a popular (Vista
Cansada) ou ainda (Síndrome do braço curto). Vista cansada é um processo bastante natural que atinge praticamente
todas as pessoas após os 40 anos de idade, começamos a
afastar a revista, o livro ou o celular para conseguir enxergar
melhor. O braço fica cada vez mais esticado, numa tentativa de ver as letrinhas com maior nitidez. Trata-se da perda
natural da elasticidade do cristalino, uma lente que temos
dentro dos olhos, responsável por focalizar diferentes comprimentos da visão. Sintomas da vista cansada podem ser:
* dor de cabeça, dor nos olhos, olhos vermelhos, ardência ou
irritação nos olhos, olhos secos ou lacrimejantes, visão turva
(visão embaçada) ou dupla, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz), dor no pescoço, ombros ou costas.
Não existe nenhum tipo de hábito ou atitude capaz de
evitar ou retardar o enrijecimento do cristalino. Se não há
como prevenir, vamos remediar a vista cansada. Os óculos
de leitura são a maneira mais corriqueira de resolver isso.
Lentes ocupacionais também são uma opção para perto e
intermediário, ainda para quem apresenta dificuldade também para longe, recomenda-se lentes multifocais, que vêm
com grau para visualizar bem distâncias curtas, intermediárias e longas.
Com o diagnóstico de vista cansada dá até para recorrer
a outras abordagens além dos óculos, entre elas as lentes
de contato.
Recentemente, foram criadas lentes de contato mais tecnológicas, que se adaptam não só ao tamanho da pupila,
mas ao grau de deficiência de cada olho. Muitas carregam
inovações como filtros que bloqueiam uma parcela dos raios
ultravioleta do sol que prejudicam os órgãos da visão.
Atuando com muito profissionalismo na busca de soluções às suas necessidades visuais e trabalhando com total
respeito e dedicação ao cliente, para isso contamos com
atendimento personalizado e especializado com produtos
de alta tecnologia e valores que cabem no seu orçamento.
DISK ÓPTICA- A óptica que vai até você
Jane Gornicki Slaski - Técnica óptica responsável
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CUIDADOS COM OS OUVIDOS NAS BAIXAS
TEMPERATURAS: O FRIO ESTÁ CHEGANDO!

As baixas temperaturas contribuem para diminuir defesas
do nosso organismo. Portanto, é importante que saibamos
como prevenir o aparecimento de sintomas que afetam, diretamente nossos ouvidos, causando dor e desconforto, além
de possíveis danos irreversíveis à audição.
As dicas mais importantes são: mantenha seus ouvidos
protegidos com gorros; doenças de garganta, como faringite, por exemplo, podem chegar ao ouvido causando dor e
inflamação; Inflamação no ouvido, principalmente, otites mal
curadas podem afetar a audição e causar perda auditiva em
crianças e adultos; o famoso catarro que geralmente, vem
acompanhando os processos gripais podem se tornar um
foco infeccioso, inclusive em quem utiliza aparelhos auditivos. Portanto procure higienizar bem seus aparelhos.
Com a exposição ao frio, nossa imunidade pode baixar e
nosso ouvido sofre com isso. As crianças e os idosos estão
mais propensos a desenvolver alterações em função disso.
Desse modo, na dúvida, procure sempre que necessário seu
médico e fonoaudiólogo. Cuide-se!
Bellosom - Fones: (51)3126-5001 / (51)3012-2599
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Saúde e Bem-Estar
DOR LOMBAR

ABORDAGEM PRÁTICA DO IDOSO
EM RISCO

Seja qual for a sua
causa: compressão do
nervo ciático, lumbago,
hérnia discal ou tensão
muscular, as dores lombares podem ser verdadeiramente incapacitantes.
Dor nas costas é responsável pelo maior número
de afastamentos do trabalho por motivo de doença e
é principal queixa de saúde.
Geralmente, apenas notamos a dor nas costas
quando esta se agrava ou quando dura mais tempo
do que o habitual.
Prevenção
Preste atenção às seis normas básicas das "escolas
de coluna":
• Perca o excesso de peso para retirar carga da
suas costas.
• Retese os músculos abdominais e pélvicos
quando você estiver sentado ou deitado e se apoie
nos braços e pernas.
• Agache-se quando apanhar qualquer coisa do
chão.
• Nunca fique na mesma posição por mais de 30
minutos.
• Transporte objetos pesados junto do corpo e
evite suportar pesos de um só lado.
• Conscientemente puxe o umbigo para trás no
sentido da coluna sempre que puder. Isso fortalece os
músculos transversos que mantêm estável a coluna
lombar.
Enquanto os cuidados tradicionais poderiam incluir medicação, a quiropraxia inclui ajustes de manipulação da coluna vertebral, juntamente com terapias
manuais, como gelo, calor, crioterapia e exercícios de
reabilitação.
Essa técnica é muito usada para alívio de dores,
ganho de mobilidade das articulações, melhorar postura, diminuir tensões musculares e outros desconfortos do cotidiano.

Na sua casa tem um idoso?
O aumento da expectativa de vida da população é
uma realidade entre os diversos grupos populacionais.
Esta realidade tem determinado uma modificação no
perfil demográfico e de morbimortalidade, resultando em envelhecimento da população e consequente
aumento proporcional das doenças crônico-degenerativas. A cada ano, um terço da população idosa sofre
uma queda e este risco aumenta progressivamente
com a idade. As consequências das quedas podem ser
graves, As fraturas ósseas como punho, fêmur traumas
cranianas ocorrem em 5 a 10 % dos casos.
5 dicas para evitar quedas de idosos
1- Cuidado com os tapetes, pois são escorregadios.
2- Má iluminação pode facilitar as quedas. Andar
sempre em ambientes iluminados é fundamental para
evitar quedas
3-Fazer atividade física e exercícios de alongamento todas as semanas para manter os ossos e músculos
ativos.
4- Manter uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, para evitar o enfraquecimento dos ossos e a
osteoporose
5- Fazer adaptações na casa para facilitar a locomoção do idoso, como manter uma boa iluminação, evitar
tapetes e objetos pelo chão, além de usar barras de
apoio em locais estratégicos, como banheiro e ao lado
da cama.
Evelise Paim Fisioterapeuta
Fone: (51)98146-5989

Drª Jane Difini Kopzinski
Fone: (51)99684-2953
Andradas 1137, sala 1603
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Saúde e Bem-Estar
BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO
PARA IDOSOS
Segundo os pesquisadores, a musculação
acaba mexendo o
corpo todo e não exige
muito fôlego.
• Desenvolve o equilíbrio;
• Melhora a postura;
• Melhora a qualidade de vida;
• Desenvolve a sociabilização;
• Fortalece músculos;
• Previne a osteoporose;
• Previne complicações cardiovasculares;
• Melhora a flexibilidade;
• Melhora o bem-estar psicológico;
• Melhora a coordenação;
• Estimula o cérebro;
• Entre outros benefícios.

UNHA ENCRAVADA
Onicr iptose
ou simplesmente
“unha encravada”
se dá pelo mau
corte, uso de sapatos apertados

ou predisposição genética.
Fazemos o corte sem ser invasivo, com uso
de anestésico tópico. Com instrumentos apropriados para esse procedimento.
Além da pessoa ter de voltar na revisão e
seguir um tratamento de no mínimo 6 meses
para correção da unha.
Retorno em até 7 dias para revisão sem
custo.
Angélica Martins - Podóloga
Fones: (51)99954-0811 / (51)99303-3345
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Saúde e Bem-Estar

BIODANÇA: A DANÇA DA VIDA

ACUPUNTURA ESTÉTICA FACIAL

A Biodança através de sua metodologia vivencial busca a
integração do Ser no pensar, agir e sentir. A música é a via de
conexão e expressão do movimento emocionado, que deflagra
a vivência. Por isso Biodança é muito mais que uma dança, é
uma atividade terapêutica, pois é fonte de autoconhecimento
e desenvolvimento das potencialidades da pessoa. Biodança
estimula a alegria e a vitalidade elevando os níveis de saúde
e bem-estar.
• O método nos ajuda a termos um melhor equilíbrio entre
o sentir, pensar e agir, buscando coerência e espontaneidade
nas ações cotidianas.
• Do ponto de vista físico, libera tensões, regula ritmos (coração, pulmão, etc) e integra emoções dissolvendo o estresse e
evitando o mau funcionamento fisiológico gerado por um estilo
de vida acelerado.
• Desperta os relacionamentos afetivos, diluindo padrões
competitivos e defensivos de comunicação.
Ficam sempre muitas perguntas que podem ser melhor
respondidas na experiência em si de uma aula de Biodança e
seus efeitos.
Experimente!

Cada vez mais procurada, a acupuntura tem o
objetivo de melhorar a circulação e a oxigenação
local, a sustentação e musculatura facial, diminuir a
acne e a oleosidade da pele. As marcas de expressão
podem ser atenuadas com efeito duradouro, pois
promove-se o equilíbrio energético, garantindo a
vitalidade da pele. As agulhas utilizadas são bem menores que as usadas em acupuntura.
Silvana Germani Acupuntura
Fone: (51)99988-7808

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas

Auriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

999.887.808

Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras
Av. Osvaldo Aranha, 1208
Bom Fim - (51) 3019.5940

acupunturasilgermani
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Saúde e Bem-Estar
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E nossos aconchegantes Lençóis Térmicos

VOCÊ MERECE UM INVERNO MAIS ACONCHEGANTE
O frio se aproxima e, com ele, vêm os momentos de
aconchego. Época de compartilhar um bom café, um chocolate quentinho ou uma boa conversa junto à lareira ou ao
fogão à lenha.
Mas, para algumas pessoas, esta época traz tensão e
dores musculares. Isso porque com o frio, às vezes contraímos e tencionamos os músculos. Então, a saída é manter o
corpo quentinho, para evitar de se "encolher" de frio.
E como fazer para manter o corpo sempre aquecido?
Fique bem agasalhado. Invista em roupas térmicas, com
tecidos tecnológicos, que ajudam a reter o calor do corpo,
buscando uma temperatura agradável. Elas são justinhas
e podem ser usadas sozinhas ou por baixo das roupas de
inverno, proporcionando conforto e bem-estar. E afinal, não
é isso que queremos? E na hora de dormir? Você se cuidou
durante o dia, não descuide da noite. Invista no seu conforto
e se presenteie com um lençol térmico. Ele lhe proporcionará uma cama quentinha e aconchegante. Esse carinho
com o seu corpo, vai fazer você relaxar e diminuir dores e
tensões musculares. Tenha acessórios que trazem conforto.
Já pensou em usar meias térmicas? Ou pantufas térmicas?
Uma almofada térmica de ervas? Esses mimos contribuem
para o seu bem-estar.
Se mesmo com estes cuidados, você possui algumas
dores que insistem em não ir embora, a solução está nas
roupas e acessórios que emitem infravermelho. Uma tecnologia que tem vários benefícios, como estimular a circulação
sanguínea e diminuir as dores e tensões do corpo.
Todos esses produtos você encontra na nossa loja. A Vivendo Melhor tem a missão de trazer qualidade de vida para
o seu dia-a-dia, buscando produtos com tecnologia que proporcionam bem-estar e conforto. E no inverno não poderia
ser diferente, temos lençóis térmicos, almofadas térmicas...
tudo para você curtir a estação.
Venha nos conhecer! Teste os produtos, surpreenda-se.
E neste inverno você ficará Vivendo Melhor!
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Saúde e Bem-Estar
O CONSUMO DE ÁGUA FAZ DIFERENÇA PARA SUA SAÚDE BUCAL

A nossa saliva é formada por 95% de água, e
aí está a principal importância de se manter hidratado para a saúde bucal. A saliva atua na limpeza
dos dentes e na manutenção do pH bucal. Quando
a quantidade de saliva é menor do que o normal,
pode haver uma maior probabilidade de aparecer
doenças bucais como a cárie, a doença periodontal
e o sapinho, nome dado para a candidose.
Beber água pode prevenir problemas bucais
A saliva em quantidades normais é de fundamental importância para prevenir problemas bucais. Entre eles, está inclusive a cárie, já que ela contribui para diminuir a acidez da região bucal. Para
que a saliva esteja presente na quantidade ideal, o
hábito de consumir água e se manter sempre hidratado é muito importante nessa prevenção!
Se a quantidade ideal de água não for
consumida, quais problemas podem surgir?
Quando a quantidade ideal de água não é consumida, problemas como boca seca, ou hipossialia,
são comuns. Com a boca seca, outros problemas
podem surgir, como dificuldade de fonação, mastigação e deglutição, perda do paladar e doenças
bucais, como cárie e gengivite. Além disso, a saliva
também possui uma enzima que auxilia na digestão de determinados alimentos, como os ricos em
amidos, o que fica prejudicado com a ocorrência da
hipossialia.

Quer mais artigos como este?
Escaneie o QR CODE ao lado,
acesse e fique bem informado!

99453.5544
99360.5001

BENGALAS

CRISTO

REDENTOR
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Saúde e Bem-Estar

BENEFÍCIOS DA MASSAGEM COM
PEDRAS QUENTES

AQUI VOCÊ TEM AMIGOS

Aumento da circulação
sanguínea local devido ao
calor das pedras quentes.
Relaxamento
profundo,
porque o calor alcança as
fibras mais profundas da
musculatura. Alívio das dores musculares.

MASSAGEM COM PINDAS CHINESAS

Há mais de 15 anos no bairro São Sebastião, a Semprefarma conta com uma ampla variedade de produtos e serviços, visando sempre a sua qualidade de vida e bem-estar.
Medicamentos, perfumaria e serviços de
ambulatório.
Venha conhecer nossa loja totalmente reformulada e ganhe um brinde especial.

A massagem com pindas chinesas é uma das
técnicas mais relaxantes,
além de encantar nossos
sentidos…
As pindas são saquinhos de algodão, linho ou
seda, que contém em seu interior sal marinho ou sal
grosso, ervas medicinais e especiarias, com propriedades relaxantes ou tonificantes, as quais são previamente aquecidas.

Semprefarma Farmácias Associadas
Fone: (51)3344-4743

Conheça nossa filial: Felipe Nery, 287
Bairro Auxiliadora - Fone: (51)99467-5493
Cíntia Contursi
Salet’s Centro de Terapias
Fones: (51)3093-0209 / (51)98605-5531
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Gastronomia

Supermercado

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

Mercado

PASTEL DE FORNO COM RECHEIO
DE PIZZA
Ingredientes:
• 1 xícara de farinha de aveia;
• 1 ½ xícara de
farinha de trigo integral + ½ xícara;
• 1 colher de
sopa de fermento químico;
• Sal;
• 3 colheres de sopa de azeite;
• 1 xícara de água morna;
• 200g de queijo muçarela ralado;
• 1 tomate picado;
• 2 colheres de chá de orégano
Modo de preparo:
1. Misturar todos os ingredientes secos, adicionar o azeite e ir colocando a água aos poucos.
2. Amassar até formar uma massa elástica. Deixar descansar por aproximadamente 30 minutos.
3. Numa superfície enfarinhada abrir a massa
com 2 mm de espessura, rechear com o queijo, o tomate e o orégano.
4. Passar água nas bordas para não correr o risco
da massa abrir e apertar as pontas com um garfo.
5. Pincelar com azeite e levar ao forno a 180
graus, durante 30 minutos ou até ficar dourado.
Rendimento: 6 porções.
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Gastronomia
CARRÉ DE CORDEIRO CARAMELIZADO E FETTUCCINE COM ASPARGOS

Ingredientes
Carré de Cordeiro:
• 4 costelinhas de cordeiro;
• 1/2 colher de chá de sal;
• 1 colher de sopa de azeite;
• 3 dentes de alho inteiros com
casca;
• 4 raminhos de tomilho;
• 1 raminho de alecrim;
• 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico;
• 1 colher de sopa de mel;
• 4 folhas de hortelã para finalizar
Massa:
• 200 g de fettuccine;
• 2 litros de água;
• 2 colheres de sopa de sal;
• 6 aspargos;
• 3 cebolinhas picadas;
• 150 g de tomate cereja;
• 2 colheres de sopa de azeite;
• 1/4 de xícara de hortelã picada;
• 2 dentes de alho picados;
• 30 g de queijo parmesão ralado;

4.
Sirva o carré com uma colherada
do molho.
Massa:
1. Leve uma panela média ao
fogo com a água e o sal para ferver.
2. Quebre as pontas de baixo
dos aspargos e descarte. Corte o
restante em pedaços de aproximadamente 4 cm preservando as pontas inteiras. Corte os tomates ao meio no sentido do
comprimento.
3. Aqueça uma panela média com o azeite por
1 minuto. Acrescente os aspargos e o alho. Deixe
dourar.
4. Adicione as cebolinhas e os tomates e mexa. E
deixe cozinhando em fogo baixo.
5. Coloque a massa para cozinhar, mexa com um
garfo para soltá-la. Cozinhe por 5 minutos. Coloque
uma concha da água do cozimento no molho. Mexa
bem. E escorra a massa.
6. Misture a hortelã ao molho e junte a massa já
cozida. Mexa bem e sirva.

Modo de Preparo
Carré de Cordeiro:
1. Tempere as costelinhas com sal. Aqueça uma
frigideira com o azeite. E coloque as costelinhas para
fritar.
2. Vire as costelinhas, acrescente as ervas e os
dentes de alho. Deixe dourar por mais 2 minutos.
3. Adicione o vinagre balsâmico e o mel. Deixe
fritar por mais 30 segundos e apague o fogo.
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Gastronomia / Festas e Eventos

KNETIG
Comercial

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

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

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

SOBREMESA DE MORANGO

Ingredientes:
• 2 latas de leite condensado;
• 4 medidas da lata de leite;
• 4 gemas;
• 2 latas de creme de leite;
• 2 colheres de sopa de amido de milho;
• 2 caixas de morango;
• 500g de chocolate ao leite
Modo de preparo:
1. Leve ao fogo o leite condensado, o leite, a
maisena, as gemas e mexa bem para não empelotar.
2. Depois do creme pronto, coloquem uma travessa para esfriar.
3. Depois de frio, coloque 1 caixa de morango
lavados e picados por cima do creme e reserve.
4. Derreta o chocolate em banho-maria e misture bem com o creme de leite com soro.
5. Em seguida, jogue sobre o creme branco com
morangos.
6. Decore com a outra caixa de morangos picados.
7. Se quiser, raspe uma barrinha de 50g do chocolate por cima para decorar.
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Segurança / Tecnologia

DICAS PARA MANTER SEU SMARTPHONE
NOVINHO POR MUITOS ANOS

1- Proteção com capa e película
A menos que você tenha um seguro por quebra
ou danos acidentais, utilizar uma película e capa de
proteção é algo indispensável. Afinal de contas, quedas podem não só desfigurar o aparelho ou arranhálo, mas também inutilizá-lo por completo (dependendo do modelo).
2 - Atenção redobrada
Não adianta nada utilizar a melhor capa e película, se você não presta atenção onde deixa o seu
portátil. A atenção tem que ser redobrada, evitando
deixar os aparelhos em locais onde possam ser danificados por quedas, líquidos, bem como também
onde possam ser furtados. (Ex: bolso de trás,mochila
nas costas , banheiro, )
3 - Limpeza periódica
Realizar uma limpeza periódica no seu smartphone também é um importante passo para conservá-lo, livrando-se de manchas, adiando a oxidação,
e expandindo o tempo de uso. Um simples pano
umedecido (cuidado, não vale encharcar de água) já
resolve, na maior parte dos casos.

Consulte nossa avaliação remota
Orçamento gratuito na loja
Parcele em até 10x sem juros!

Styllus Cell - Fones: (51)3241-6426 /
99204-7434 / 99780-8003

Continue lendo este artigo em
nosso site! Escaneie o QR CODE
ao lado e acesse!
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Profissionais ao seu alcance

ASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)
FREEZER - GELADEIRA
FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

999 230 145

51 3516-8189
991 223 074

985 181 587

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos
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Profissionais ao seu alcance
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Pet & Agro
DICAS PARA NÃO COMPROMETER A SAÚDE DOS PETS DURANTE O PASSEIO
Quando pegamos nossos pets ainda filhotes, ficamos doidos para sair com as fofuras pelas ruas para
exibir tamanha gostosura, não é mesmo? Mas não devemos esquecer que os filhotes ainda não possuem
todas as defesas contra as doenças que podem encontrar nos diversos ambientes. Por isso só devemos
passear com os novos membros da família depois que
eles tomarem todas as doses da vacina, para que seu
organismo esteja devidamente protegido das doenças
de outros animais ou até mesmo do solo ou do ar. Além
disso, ele deve estar com o vermífugo em dia, pois o
ambiente também pode infectar nosso amigo com esses parasitas.
A hidratação é um fator muito importante. Ofereça água aos seus amigos antes de qualquer atividade,
e não esqueça de levar água para dar a eles durante
o passeio. Hoje existem no mercado diversos modelos de squeezes muito fofas específicas para os pets.
A alimentação também deve ser observada antes de
qualquer atividade. Se você vai levá-los para uma caminhada por exemplo, ofereça comida horas antes, para
que eles não saiam de “barriga cheia”, que pode causar desconforto e até vômitos. Da mesma forma que
não devem se esforçar se estiverem muito tempo sem
comer, pois também podem ter desconforto e fadiga.
Outro ponto importante é o clima. Não saia com
os peludos se estiver muito calor. Além de acelerar a
desidratação, não podemos esquecer que as patinhas
deles ficam em contato direto com o solo que, mesmo
que por pouco tempo, pode ocasionar queimaduras
muito desconfortáveis. Mas os dias de chuva também

Tiragem: 123.000 exemplares

requerem muita atenção. Nos dias frios os cuidados
nessa situação devem ser redobrados. Os animais molhados expostos ao frio podem sofrer com hipotermia
(queda brusca da temperatura corporal que pode levar
à morte), problemas articulares (dores nos ossos e articulações) e problemas de pele. Além, é claro, da gripe,
que derruba seus amiguinhos e pode evoluir para doenças mais graves, como pneumonia, se não for devidamente tratado.
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Pet & Agro
DERMATITE ALÉRGICA POR PICADA
DE ECTOPARASITAS (DAPE)



A DAPE é uma reação de hipersensibilidade
aos componentes da saliva dos ectoparasitas
em contato com a pele dos animais, provocando coceira intensa, lambedura excessiva,
queda de pelo, vermelhidão na pele. Por vezes,
pode ocorrer o aparecimento de lesões secundárias pelo ato de coçar, essas novas lesões
promovem a queda da barreira de proteção da
pele, o que pode levar a um agravamento do
quadro, com posterior infecção da pele. O diagnóstico é realizado pelo exame clínico do Médico Veterinário, que prescreve um tratamento
adequado e nele inclui a proteção do pet e do
ambiente, através de antipulgas e carrapaticidas apropriados.

OTITE EXTERNA CANINA

A Otite externa é uma doença importante, não só pelo fato da grande quantidade de
casos, sendo a segunda doença mais comum
em cães, mas também pelo insucesso do tratamento ou má abordagem diagnóstica e/ou
terapêutica.
Sinais Clínicos
• Coceira;
• Vermelhidão na parte interna da orelha;
• Dor a palpação;
• Presença de secreção nos ouvidos

B&B Pet House
Fones: (51)98499-0299 / 3368-7666

Tratamento
• Identificação dos fatores causadores;
• Limpeza do canal auditivo;
• Terapia tópica adequada;
• Terapia sistêmica quando necessário;
• Acompanhamento do paciente;
• Terapia preventiva
A terapia médica para um tratamento bem
sucedido de otite infecciosa pode variar amplamente dependendo do grau de alteração patológica do canal auditivo externo, das condições
da membrana timpânica e do micro organismo
específico envolvido.
Bichos & Caprichos
Fones: (51)3136-3738 / 99138-3940
Tiragem: 123.000 exemplares
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Assessoria Jurídica
INSS – REVISÃO DE BENEFÍCIOS / NOVO
PENTE FINO
Plano de Revisão dos Benefícios por Incapacidade. Sim, é verdade. Haverá uma nova submissão dos
beneficio por incapacidade à revisão da perícia médica a cargo da Previdência Social.
A medida provisória 871 aprovada pelas duas
casas legislativas agora espera apenas a sanção do
Presidente da República. Do que se trata especificamente? Benefícios por incapacidade como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez que estejam
sem perícia há seis meses e sem data de cessação
serão novamente convocados à realização de perícia
médica – ou para encerrar o benefício definitivamente, ou para reabilitação profissional do segurado.
ALMIR SARMENTO & FILHOS ADVOCACIA
FONES: (51)3026-0303 / 3013-1928
WHATSAPP: (51)99875-0370

&
&
&
&
&
&

Continue lendo este artigo em
nosso site! Escaneie o QR CODE
ao lado e acesse!

&
&
&

DICAS DE SEGURANÇA PARA VOCÊ
COMPRAR PELA INTERNET

NÃO ESTÁ EM DIA COM O INSS?
CONHEÇA O “PERÍODO DE GRAÇA”

A facilidade proporcionada pela internet na
nossa sociedade fez com que até os hábitos de consumo fossem alterados. Com isso, as lojas virtuais já
são uma realidade lucrativa há muitos anos. Assim,
toda a atenção na hora de comprar pela internet é
bem-vinda.
Dessa forma, preparamos um pequeno guia de
dicas para ter mais segurança nas suas compras online e, assim, evitar dores de cabeça e poder aproveitar
melhor seu produto.
1-Compre apenas usando equipamentos de
confiança: A regra número um das compras online
é usar um equipamento de confiança. Não compre a
partir de computadores públicos.
Rogerio Fraga Advocacia e Consultoria

A contribuição ao INSS é devida por todo trabalhador, seja ele carteira assinada, autônomo e demais
categorias. Estando em dia com suas contribuições,
o trabalhador poderá usufruir de benefícios em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, etc, bem
como postular aposentadorias, se for o caso. Ocorre
que mesmo para aquele trabalhador que não está
atualmente contribuindo, existe a possibilidade dele
também usufruir de benefícios do INSS, em virtude do
chamado “Período de Graça”. Trata-se de um período
de tempo sobre o qual o segurado do INSS mantém os
mesmos direitos de quem está contribuindo, mesmo
sem contribuir. Os períodos variam de acordo com o
tipo de trabalhador (segurado), o período em que já
contribuiu ao INSS, se houve recebimento prévio de
benefício previdenciário, enfim, são diversas as possibilidades. Portanto, caso você não esteja contribuindo
ao INSS atualmente, ainda assim você poderá ter direito a um benefício. Procure um profissional especialista
para avaliar seu caso e verificar seus direitos.
Flávio Braga Advocacia

Continue lendo este artigo em
nosso site! Escaneie o QR CODE
ao lado e acesse!
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Decoração

ORGANIZE MELHOR A SUA COZINHA!
Um dos maiores
desafios de como arrumar a casa rápido
é a organização da
cozinha porque nesse ambiente existem
muitos utensílios de
uso diário. Você deve começar sempre pela limpeza
das louças em geral.
Lembre-se de comprar organizadores, potes
para mantimentos, porta talheres, aramados para
prato, porta temperos, enfim, tudo para deixar a sua
cozinha impecável. Você pode pendurar panelas e
utensílios domésticos para decorar e, ao mesmo tempo, organizar o espaço.
Arrumar casa é uma tarefa complexa, principalmente na cozinha. Para ajudar a organizar panelas,
copos e mantimentos você pode utilizar aramados
para facilitar o manuseio dos objetos. Essas peças são
decorativas, práticas e fáceis de limpar.

Tiragem: 123.000 exemplares
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Turismo / Transportes
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU
Um dos melhores
lugares para renovar as
energias, em contato
com a natureza, é em
Foz do Iguaçu, onde
temos o privilégio de
assistir às quedas d’água mais impressionantes
do Brasil, consagradas uma das 7 maravilhas
da Natureza. Mas Foz não é só isso, é uma cidade linda, limpa e cheia de atrações bacanas: O
parque das Aves, que permite que se entre nos
viveiros e fique bem pertinho de aves das mais
lindas espécies; a poderosa Usina Hidrelétrica de
Itaipu, que também levou o título de uma das 7
Maravilhas da Construção do Mundo Moderno;
o segundo maior Templo Budista da América
Latina, o marco das três fronteiras de onde se
tem uma visão ímpar de um belíssimo pôr-dosol entre três países diferentes: Brasil, Argentina
e Paraguai. E, como não poderia deixar de ser,
compras em Ciudad del Este (Paraguai) e no
Duty Free na Argentina, onde é possível adquirir
brinquedos, bebidas, eletrônicos, roupas, perfumes com preços bem mais baratos que os praticados em qualquer cidade brasileira.

13 A 17/07

18 A 21/07

Pé na Tábua Tur
Fone: (51)3907-1000

GEO
Tiragem: 123.000 exemplares
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Construção e Reforma

AQG

FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado
CALHAS
CHAMINÉS
COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com
(51)

3342.3449 |
984.246.025
992.646.712 |
993.365.516

Projeto Arquitetônico
Reformas, Proj. Edificação,
Comercial, Residencial
Regularização de Imóveis
Retificação de Matrículas,
Averbação, Fusão de Lotes,
Fracionamento, Usucapião
51 98013 0847

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados
COMO ACABAR DE VEZ COM AS
TRAÇAS – PASSO A PASSO

A prevenção começa por uma higienização completa. Para fazer, vamos precisar de 3 ingredientes:
• Vinagre de Álcool;
• Álcool em Gel;
• Cravos da índia
Passo a passo
• Passe uma vassoura em todo quarto, principalmente nas paredes, perto do forro.
• Em seguida, molhe um pano com vinagre de álcool e passe nos mesmos lugares que varreu.
• Abra suas gavetas e guarda-roupas, tire as roupas. Desdobre e verifique se tem traças no meio.
• Em seguida, higienize as gavetas com álcool em
gel, para matar todos os possíveis ovos.
• Por último, faça algumas trouxinhas de cravo e
distribua entre as gavetas e partições do guarda-roupas. O cravo é um repelente natural contra traças.
Obs: Já para as traças que ficam em livros e papéis, depois de higienizarmos o ambiente com álcool
gel, devemos fazer
uma mistura com
gotas de alfazema
com água e borrifar
nos armários ou estantes. Nesse caso
recomenda-se fazer
isso a cada 15 dias
para evitar que elas
voltem.

3223.5597/98625.6576/98519.9471
Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados
O QUE É BALANCEAMENTO DE
FASES?

Em uma instalação residencial bifásica onde há
tensões 127 e 220V, é imprescindível que se faça o
balanceamento das fases. E o que é isso? Os circuitos
127V são formados por uma fase e um neutro. Uma
residência, por menor que seja, deve ter pelo menos
dois circuitos 127V. O eletricista, ao elaborar o projeto
elétrico, deve fazê-lo de tal forma que as cargas instaladas nestes circuitos fiquem equalizadas ao máximo
possível, dessa forma, a soma das potências em um circuito deve ser igual, ou pelo menos com uma pequena
diferença entre elas. Vejamos o exemplo abaixo:
Circuito 1: geladeira (800W), microondas (1400W),
iluminação da cozinha e da sala (150W), TV da sala
(100W) Total: 2450W.
Circuito 2: Máquina de lavar roupa (800W), computador e impressora (450W), TV dos quartos (200W),
iluminação dos quartos, corredor, garagem e lavanderia (480W) outros eletrodomésticos (450W) Total:
2380W.
Dificilmente se consegue um balanceamento perfeito, mas é possível obter uma diferença de 100 ou
200W.
A ausência do balanceamento pode ocasionar o
desligamento continuo do disjuntor principal, causado pela sobrecarga de uma das fases. Isso é facilmente
percebido verificando que uma das fases está quente
e a outra não.
Se está ocorrendo este problema e sua residência
possui 3 ou mais circuitos 127V, você pode tentar corrigir, invertendo a ligação entre as fases.

SERRALHERIA
|Grades | Portões de Contra Peso|
|Portões Basculantes e Simples|
|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|
|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

Cel.: 51 996.563.664

| 985.556.198 | 992.312.220

E-mail: vilmarmetal@hotmail.com
Av. 21 de Abril, 1092 | Sarandi | Porto Alegre

Madeiras para Vigamento

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51)

3339.8800

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

PPCI, Caixas, Mangueiras, Fitas
Central de Alarme de incêndio, Luz de Emergência
Serviços de Hidráulica e Elétrica
Extintores Novos e Seminovos
Aluguel de extintores para eventos
Curso de
Prevenção de incêndio com certiﬁcação.

CR
EXTINTORES

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

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

Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

CINCO DICAS DE SEGURANÇA PARA
USAR AQUECEDOR A GÁS

1. O aparelho deve ser instalado por uma equipe
técnica especializada e em locais bastante arejados e
de fácil acesso – como a área de serviço ou a varanda,
por exemplo. Como os queimadores consomem oxigênio durante o seu funcionamento, é muito importante garantir a ventilação adequada do local. Caso o
ambiente tenha pouca ventilação, é necessário ficar
atento se o aquecedor possui uma exaustão forçada,
responsável pela ventilação do CO2 produzido na
queima do combustível.
2. Mantenha os registros de gás dos aquecedores
fechados sempre que você for se ausentar por longos
períodos, como viagens de muitos dias.
3. Mantenha o aquecedor sempre limpo e regulado. Pelo menos uma vez por ano, faça uma revisão
e atenção à validade das mangueiras metálicas do seu
produto – elas possuem prazo de cinco anos – esta
data está marcada na mangueira.
4. É importante verificar se a chama piloto se
mantém acesa, garantindo o perfeito funcionamento
do aquecedor e acompanhar a coloração dela. O certo é que as chamas de gás sejam sempre de um tom
azulado. Se elas mudarem para um tom amarelado ou
alaranjado, vale desligar o equipamento e fazer uma
inspeção, pois essa cor pode ser sinal de que os queimadores estão sujos, obstruídos ou desregulados.
Além da questão da segurança, esse problema também interfere na economia, por aumentar o consumo
de gás.
5. O botão de regulagem da temperatura deve
estar na posição intermediária, durante o inverno, e
na mínima, no verão. Além de garantir a segurança do
usuário, isso evita desperdício de consumo de gás.
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Palavras Cruzadas
© Revistas COQUETEL

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Curta a nossa
página no
Facebook!
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Solução:

Hora da piada!
Porque o louco toma banho com o chuveiUm eletricista vai até a UTI de um hospital,
olha para os pacientes ligados a diversos tipos ro desligado? Por que ele comprou um xampu
de aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: vou para cabelos secos!
trocar o fusível.
A professora pergunta para os alunos:
Um homem chega na balada e encontra - Quem é que quer ir par ao céu? Todos leuma mulher e então dá um garfo a ela. E ela vantam a mão, menos o Joãozinho. - E você
pergunta: para que o garfo, e ele responde: é Joãozinho? Não quer ir para o céu? - Querer
porque eu to dando sopa, e ela diz: mas sopa eu quero, mas a minha mãe falou que depois
se come de colher, e ele responde: é que eu da aula era para eu ir direto para casa!
sou difícil...
-Por que o louco ﬁcou feliz quando montou
Um oﬁcial iraquiano chama os oito sósias o quebra-cabeças em 6 meses? Por que na
do Saddam e diz: Tenho boas e más notícias. caixa estava escrito: de 4 a 6 anos.
A boa notícia é que Saddam está vivo. Todos
os sósias comemoram. A má notícia é que ele
Do que o diabo morreu? De diabetes.
perdeu um braço.
Tiragem: 123.000 exemplares
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Horóscopo

Tiragem: 123.000 exemplares

29

Anuncie: 51. 997.889.686

Educação
INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE

Facebook

Não dependa de ninguém, faça você mesmo!

Aulas de Tablet, Computador e Celular
- Horários exíveis de acordo com a sua disponibilidade
- Aulas individuais e didática própria para MELHOR IDADE
- Aulas de INGLÊS para MELHOR IDADE, com apenas 3 alunos em sala
Rua Uruguai, 299 / 7º andar / Centro

www.onbyte-rs.com.br

WhatsApp

51 3224.0335 | 3224.0527

A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA AUXILIAR

No-Break - É um suprimento de energia auxiliar, ou seja, quando a energia elétrica acaba
ou falha, uma bateria é acionada e ela que vai
manter seu computador ligado durante algum tempo, dependendo da capacidade.
Já em notebooks, existe uma bateria, que além do uso do
equipamento de forma portátil, faz o papel de uma energia
auxiliar caso falte energia elétrica. Ela deve ser substituída,
caso não recarregue mais.
Saiba mais informações --> Fone: 51 984058299

ENTENDA COMO SERÁ O EXAME DO ENEM

Para quem vai participar do
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é fundamental que
entenda como funciona este
exame e as regras e características de aplicação do mesmo.
Desta maneira, é mais fácil ter
uma noção da quantidade de assuntos que você terá que estudar
e como colocá-los no seu planejamento de acordo com o que você tem mais facilidade, ou com o que precisará dedicar mais atenção.
No Enem, um fator determinante que deve ser
levado em consideração é entender que as questões
são interdisciplinares e contextualizadas. Com isso,
pode ser que, em uma mesma questão, seja exigido
o conhecimento em mais de uma área.
Além disso, o exame também cobra temas de
atualidades, o que exige uma parte do tempo de es-

tudos dedicada ao acompanhamento das notícias.
O conteúdo da prova está na
Matriz de Referência do Enem. O
exame é realizado em dois domingos e conta com 180 questões objetivas e uma redação.

Primeiro dia do Enem 2019
Questões de 1 a 45: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Questões de 46 a 90: Ciências Humanas e suas
Tecnologias
Redação
Segundo dia do Enem 2019
Questões de 91 a 135: Ciências da Natureza e
suas Tecnologias
Questões de 136 a 180: Matemática e suas Tecnologias

Preparatório para o Colégio Militar (6º Ano) e grupos de estudo para o vestibular 2018/2019
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Educação






A fotografia é enxergar o outro com sensibilidade para perceber o olhar, o gestual, a expressão
em si. É a capacidade de ver coisas que não são evidentes, para dispor a realidade de forma a transmitir
emoções. É isso que faço nos ensaios com mulheres,
homens, crianças, famílias, eventos, em diferentes
ambientes, buscando um resultado mais poético.
Sou professora de fotografia na Escola de Fotografia e Cinema Digital Câmera Viajante.
Inezita Cunha Fotografia - (51)99348-7263

TREINAMENTO FUNCIONAL DE
LINGUAGENS

O Treinamento Funcional de Linguagens não é
um “reforço escolar” qualquer. A LA GELB analisa junto a cada cliente o seu objetivo específico, e traça um
plano de ação para atingir o resultado desejado. São
aulas (ou encontros e trabalhos) diferenciadas.
Como funciona? Você me contata e expõe a sua
demanda. Em caso de aula, vou até o endereço que
for mais conveniente. Estamos em época de concursos, vestibulares, e é necessário um suporte inovador
no mercado.
Para além disso, acompanho os estudos em nível
fundamental e médio, ou trabalho aquela dúvida de
última hora. Experimente, através da leitura, interpretação e escrita, a segurança para atingir o sucesso!
Aprender é treino. Ser funcional é colocar em
prática o conhecimento. Essa é a proposta desse método que é alicerçado em 24 anos de experiência na
área de Linguagens.

Tiragem: 123.000 exemplares

31

LA GELB - Fone: (51)99185-8781

Anuncie: 51. 997.889.686

DETECÇÃO ELETRÔNICA

DE

VAZAMENTO

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

& 984.136.494

ASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)
FREEZER - GELADEIRA
FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

999 230 145

51 3516-8189
991 223 074

985 181 587

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos

