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(51) 981.427.686

Aos namorados que se amam,
Prestem muita atenção:

Saibam viver as suas vidas
Repletas de muitas emoções;

Nunca guardem rancor, saibam 
perdoar;

Deem asas à imaginação e
Estejam sempre prontos a voar;

Sejam felizes como a vida requer;
Amem muito esse homem ou essa  

mulher.
Nunca tenham medo, não;

Sigam sempre o seu coração!

Feliz Mês dos Namorados da  
Revista ProcureAche.

Aos namorados
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ATIVIDADES FÍSICAS DEPOIS DOS 30: 
5 DICAS

Descanse. Para que o corpo se recupe-
re dos esforços durante a ati vidade fí sica 
e os músculos consigam se regenerar e 
manter seu volume, o descanso também é 

fundamental. Preste atenção à qualidade do 
sono diário e adote ati vidades para manejar o estresse.

Atenção aos deslizes. Com o metabolismo mais 
lento, as escapadinhas da dieta podem fazer uma di-
ferença muito maior do que aos 20 anos. Por isso, faça 
escolhas conscientes com sua alimentação.

Procure um exercício de força que goste. Se você 
não é fã de musculação, não precisa frequentar a aca-
demia “por obrigação”. Outras ati vidades, como trei-
namento funcional, Crossfi t e pilates ajudam no forta-
lecimento muscular. O ideal é acrescentar à roti na um 
treino que também proporcione prazer.

Hidrate-se. As mudanças no corpo também são 
senti das na pele e para que ela conserve a elasti cida-
de e a maciez, além de ingerir alimentos nutriti vos, 
beber a quanti dade adequada de água é fundamental. 
Uma leve desidratação também já implica em queda 
no desempenho esporti vo, além do aumento no risco 
de lesões.

Procure ajuda de outros profi ssionais. O acompa-
nhamento com nutricionista e educador fí sico é indis-
pensável em qualquer fase da vida e são eles quem vão 
adaptar a roti na de acordo com as suas necessidades, 
que podem mudar de acordo com o avanço no desem-
penho, as tarefas diárias ou limitações fí sicas tempo-
rárias.

QUANDO E POR QUE DEVO TROCAR 
MEUS APARELHOS AUDITIVOS?

A exposição contínua dos aparelhos auditivos à umidade 
e cera de ouvido, suor, oleosidade e descamação da pele 
causa desgaste ao longo do tempo. Fique atento aos sinais 
que podem indicar a necessidade de troca dos Aparelhos 
Auditivos:
• O desgaste dos aparelhos auditivos pode interferir no seu 
desempenho.
• A perda auditiva relacionada à idade é uma condição de-
generativa. Uma piora na audição pode demandar apare-
lhos com maior potência.
• Difi culdade de destreza manual devido ao envelhecimento 
pode causar difi culdade na manipulação desses pequenos 
dispositivos. Aparelhos Auditivos recarregáveis e fáceis de 
manusear são muito mais práticos.
• Mudanças no estilo de vida: uma nova ocupação ou 
atividade social podem criar a necessidade de aparelhos 
auditivos com novos recursos sofi sticados e efi cazes para 
ambientes de difícil escuta.
• Muitas pessoas compram novos aparelhos auditivos e 
mantêm os antigos como reserva.
• Melhora na situação fi nanceira e possibilidade de maior 
investimento em dispositivos mais avançados.
• Algumas pessoas relutam muito quando compram seus 
primeiros aparelhos auditivos. Após satisfação na adapta-
ção, podem desejar dispositivos com confi gurações diferen-
tes e mais avançadas, pois têm uma ideia melhor sobre o 
que desejam e precisam.

Novas tecnologias em Aparelhos Auditivos estão disponí-
veis. Surpreenda-se!

 SONATA APARELHOS AUDITIVOS
(51) 3022.2100 / 98201.0132
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6 CUIDADOS PARA QUEM TEM IMPLANTE DENTÁRIO
1. Tome os medicamentos recomendados pelo 

dentista: Quem se submete a uma cirurgia bucal precisa 
tomar os medicamentos prescritos pelo implantodontis-
ta. O profissional, certamente, recomendará remédios 
para evitar dor, infecções e para inchaço porque nos pri-
meiros dias é normal que existam incômodos.

2. Evite o cigarro: O hábito de fumar, mesmo que 
seja de vez em quando, compromete seriamente a dura-
bilidade do implante, pois o tabaco danifica as funções 
normais das células. No pós-operatório, o cigarro pode 
afetar a cicatrização e a osseointegrados. Em implantes 
osseointegrados, o tabaco diminui a salivação e aumen-
ta o acúmulo de placa bacteriana.

3. Faça a higiene bucal adequadamente: É um mito 
as pessoas acharem que os implantes dentários são 
mais resistentes em relação a doenças bucais do que 
os dentes naturais. Quando o assunto é saúde bucal, os 
implantes exigem o mesmo rigor que os dentes, pois, a 
formação de placa bacteriana sobre os implantes não 
é diferente da placa formada na superfície dos dentes 
naturais.

A higienização do implante ainda pode ser comple-
mentada com escovas interdentais, pois elas possibili-
tam a limpeza da região entre os dentes e gengiva sem 
causar traumas aos tecidos e aos implantes. O uso do fio 
dental também deve ser feito diariamente e, se necessá-

rio, você pode utilizar um passa fio.
4. Cuide de sua alimentação: No período pós-ope-

ratório, o dentista indicará uma alimentação diferencia-
da, com alimentos líquidos, frios e pastosos. O consumo 
de bebidas alcoólicas e refrigerantes deve ser evitado. 
Após esse período, o paciente deve evitar alimentos 
muito duros, pois eles podem prejudicar a região im-
plantada.

Após esse tempo de cicatrização, você deve man-
ter uma alimentação saudável e com pouca ingestão de 
açúcar. Isso é importante para manter as gengivas sau-
dáveis — o que evita que os implantes sofram danos.

5. Abandone maus hábitos: Evite abrir garrafas com 
os dentes, roer as unhas e morder objetos duros, como 
tampinhas de caneta parecem manias inofensivas, pois 
são prejudiciais à saúde bucal podendo levar contami-
nação à região.

6. Vá ao dentista regularmente: Um dos principais 
cuidados para quem tem implante dentário, é fazer visi-
tas periódicas ao dentista. Durante as consultas, o pro-
fissional avalia a integridade dos implantes e realiza uma 
limpeza profunda em toda a estrutura implantada.

Além disso, caso o paciente desenvolva alguma do-
ença peri-implantar, o dentista vai diagnosticar a tempo 
de fazer o tratamento adequado para que o paciente 
não perca os implantes.
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A IMPORTÂNCIA DO IMC PARA A 
SAÚDE

IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que 
é um cálculo que serve para avaliar se a pessoa está 
dentro do seu peso ideal em relação à altura. Assim, de 
acordo com o valor do resultado de IMC, a pessoa pode 
saber se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo do 
peso desejado.

Estar dentro do peso certo é importante porque 
estar acima ou abaixo desse peso pode influenciar bas-
tante a saúde, aumentando o risco de doenças como 
desnutrição quando se está abaixo do peso, e AVC ou 
infarto, quando se está acima do peso. Assim, é comum 
os médicos, enfermeiros e nutricionistas avaliem o IMC 
da pessoa nas consultas de rotina para verificar a pos-
sibilidade de doenças que a pessoa pode estar pré-dis-
posta.

O cálculo do IMC deve ser feito usando a seguinte 
fórmula matemática: Peso ÷ (altura x altura). Confira a 
tabela abaixo para saber a faixa que você se encontra, 
com base no resultado do cálculo:

Muitas vezes achamos que quando o ano letivo termi-
na as dificuldades também chegaram ao fim e o próximo 
ano será diferente, e que os hábitos irão mudar, e que toda 
a correria para a aprovação ficou no passado. Lamento in-
formar que não será assim, se o ano que passou foi difícil 
para aprendizagem, os trimestres foram arrastados e o ano 
terminou com risco de uma reprovação, este foi um grande 
sinal de alerta de que a aprendizagem não vai bem, pois de-
fasagens, dificuldades e transtornos não se resolvem com o 
tempo, pelo contrário, só pioram. Por isso é importante uma 
avaliação com especialista no início do ano letivo  para avaliar 
e iniciar, caso necessário, uma intervenção psicopedagógi-
ca, pois o ideal é que o ano letivo inicie com as dificuldades 
identificadas e já em processo de intervenção. Isto fará que o 
educando inicie o ano com segurança e autoestima.

Terezinha Dinamar dos Santos                                                                                                                   
Psicopedagoga Clínica, Especialista em Neuro  
Psicopedagogia do Desenvolvimento Humano                                                                                     

Contato: (51) 984-825-288 / whatsapp: 985-278-648  

AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
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FOCO? CONCENTRAÇÃO? FIXAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES? SAIBA MAIS 

ENTRANDO PARA O NOSSO GRUPO 
DO WHATSAPP

Os problemas de concentração afetam dire-
tamente a nossa vida pessoal e profissional, re-
duzindo drasticamente a produtividade. 

Dessa forma, é importante entender até que 
ponto eles são causados apenas por desatenção.

A dificuldade em focar nas tarefas do dia a 
dia, muitas vezes, pode ser explicada por uma 
noite mal dormida, mas também pode sinalizar 
alguma doença silenciosa, problema cognitivo 
ou depressão.

A dificuldade em se concentrar é uma situ-
ação muito comum, principalmente diante de 
muitos compromissos, já que a preocupação é 
um dos principais fatores que podem interferir 
no foco.

Entretanto, quando é frequente, precisamos 
ficar atentos, pois esse problema pode ser cau-
sado por pequenos distúrbios neurológicos ou 
depressão.

COVID-19: SOBRE A VARIANTE  
INDIANA

Esta variante, chamada B.1.617, tem causado 
preocupação em decorrência da explosão de casos na 
Índia, o que deve atrapalhar a imunização coletiva em 
todo o mundo, posto que o país é um dos principais 
exportadores de vacina contra a Covid-19. Esta varian-
te está sendo, ainda, estudada. Mas a suspeita é que 
a sua alta transmissibilidade tenha se dado em decor-
rência de mutações ocorridas por causa da falta de me-
didas sanitárias que impedissem a circulação do vírus.

Como ela reage às vacinas? Estudos mostram que 
as vacinas da Pfizer, Moderna e Oxford/AstraZeneca 
são eficazes contra esta variante. Isso é motivo para 
não nos preocuparmos? NÃO! Como dissemos acima, 
a suspeita é que esta variante tenha se tornado mais 
transmissível por causa da falta de medidas de con-
tenção. Restringir JÁ a circulação da variante chinesa é 
uma maneira de proteger a resposta imunológica dada 
pelas vacinas.
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6 DICAS PARA CONTROLAR A COMPULSÃO ALIMENTAR
A segunda-feira é o famoso dia 

em que muitas pessoas escolhem 
para começar a dieta ou uma reedu-
cação alimentar. Muitos começam 
determinados e cumprem o planeja-
do nas refeições do dia, mas à noite, 
começam a vasculhar a geladeira 
procurando algo para sair da dieta. Então, vem a sensa-
ção de fracasso. Mas é possível virar o jogo? Veja agora 
como controlar a compulsão alimentar.

Como identificar a compulsão alimentar?
- As características da doença podem ser percebidas 

a partir de alguns sintomas da compulsão alimentar.
- Se alimentar muito rápido;
- Comer mesmo sem fome ou depois de sentir-se 

satisfeito;
- Alimentar-se escondido;
- Acordar à noite para comer;
- Ter sentimento de tristeza ou culpa depois de comer 

muito.
O que fazer após identificar a compulsão alimen-

tar
Ter o controle da comida e não ser dominado por 

ela. Esse é o seu desejo? Caso você tenha identificado a 
doença, saiba que há técnicas que ajudam a controlar a 
compulsão alimentar e lembre-se que ter um acompanha-
mento médico é essencial.

Compulsão alimentar: como parar
Para controlar a compulsão alimentar, siga alguns 

passos:

1. Entenda porque você 
come descontroladamente

Da próxima vez que você 
atacar a geladeira, pense o que 
você está sentindo. Só assim você 
vai começar o processo para con-
trolar a compulsão alimentar.

2. Não coma de 3 em 3 horas
Espere a fome chegar para se alimentar.
3. Coma alimentos ricos em fibras
Priorize comer frutas, verduras, hortaliças e gordu-

ras boas, pois são opções que te deixarão saciado por 
mais tempo.

4. Beba água
É uma dica valiosa e que serve para manter seu cor-

po saudável. Para quem tem compulsão alimentar, essa é 
também uma forma de controlar a fome e desejo.

5. Não coma alimentos industrializados
Muito prejudicial à saúde, os industrializados são 

pobres em fibras e, por isso, acabam não saciando. Para 
quem tem compulsão alimentar, não estar saciado é um 
perigo para cair na tentação.

6. Pratique alguma atividade física
Os exercícios físicos ajudam a controlar a compul-

são alimentar, pois fornecem uma sensação de prazer e 
bem-estar. É importante manter a atividade física na roti-
na para que a compulsão alimentar seja controlada.

Além disso, fique atento aos sinais de ansiedade, 
tristeza e depressão. Não desvalorize caso perceba os si-
nais, pois há tratamento.

A IMPORTÂNCIA DA BELEZA NA  
TERCEIRA IDADE

É preciso reconhecer que o envelhecimento é uma 
fase inerente à vida de qualquer pessoa é importante, 
assim como perceber que os cuidados com o corpo são 
necessários, uma vez que a própria saúde exige atenção 
especial com a pele, com os cabelos, com a estrutura físi-
ca e com a alimentação. 

A boa notícia para quem atingiu a terceira idade ou 
está prestes a atingir é que atualmente existem inúme-
ras possibilidades de tratamentos e ótimos produtos que 
ajudam a cuidar da beleza provocando um aspecto mais 
jovial.

Hoje há uma gama de possibilidades para se cuidar 
no envelhecimento e melhorar o aspecto da pele e de-
mais sinais dela. Para tanto, é recomendado o tratamento 
individualizado e direcionado de acordo com a necessi-
dade e característica de cada pessoa, bem como suas ex-
pectativas. Diante disso, é fundamental conhecer as par-
ticularidades de cada procedimento e realizá-los a partir 
de uma indicação médica, com profissionais qualificados.
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11 DICAS PARA CUIDAR DA SAÚDE 
DO IDOSO NO FRIO

1. Uti lizar roupas e agasalhos ade-
quados para proteção de ambientes ao 
ar livre e salas frias. Como bonés, tou-
cas, mantas e etc.;

2. Tomar bebidas quentes como 
chás, chocolate, bem como ingerir so-
pas e caldos;

3. Banhos devem ser rápidos e em temperaturas 
amenas;

4. A hidratação da pele deverá ser recomendada 
sempre com uso de hidratantes tópicos para diminuir a 
sensação de pele seca;

5. Usar cobertores que retenham calor principal-
mente no período do sono quando há um declínio da 
temperatura corporal;

6. Tomar as vacinas contra gripe e pneumonias;
7. Buscar ajuda médica se o idoso apresentar sin-

tomas de confusão mental e calafrios, ou difi culdades 
respiratórias;

8. Fazer exercícios de alongamento com orientação 
de professores de educação fí sica ou fi sioterapeutas;

9. Reposição de vitamina D pela falta de exposição 
ao sol deve ser orientada por nutricionistas ou médico 
assistente. Outras fontes de obtenção do nutriente são 
peixes como atum, sardinha e salmão. Gema de ovos, 
bifes de fí gado e cogumelos também são ricos em vita-
minas.

10. Em locais com lareiras é importante ter cuidado 
com manipulação do fogo e intoxicação pelo monóxido 
de carbono devido a janelas fechadas.
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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

DICA DE SAÚDE

O exercício físico induz a liberação de neu-
rotransmissores que auxiliam na redução 
do estresse e da ansiedade. Exercícios de 

caminhada de 30 minutos, três vezes na se-
mana, podem ajudar na redução de sintomas 

depressivos e na melhora do humor.

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

Exercício físico
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1. Escolha a mobília certa 
para cada ambiente: Em um cô-
modo pequeno o ideal é optar por 
móveis que sigam a mesma escala, 
por exemplo, um quarto menor 
não comporta uma cama king size, 
assim como uma sala pequena não 
viabiliza o uso de uma mesa de jan-

tar com seis ou mais lugares. Ou seja, se o seu cômodo 
ti ver metragens reduzidas, opte por uma mobília que 
se encaixe no ambiente sem difi cultar a circulação.

2. Abuse dos móveis multi funcionais: Em am-
bientes pequenos, espaço para armazenamento e 
circulação são prati camente nulos, por isso, os móveis 
multi funcionais são os ideais, afi nal, uti lizar cada can-
ti nho disponível não é uma opção e sim uma necessi-
dade. No quarto uma boa opção são as camas boxes 
com baú ou com gavetas, pois assim você consegue ar-
mazenar alguns itens em um espaço que normalmente 
seria inaproveitável.

3. Entulhar está fora de cogitação: Se há coisas 
amontoadas em um ambiente pequeno, ele aparenta 
ser menor ainda, por isto, o ideal é apostar em uma or-
ganização simplifi cada. Nada de móveis muito grandes 
ou em excesso, elimine objetos que não tenham uti -
lidade, sem acumulo de itens decorati vos, e é lógico, 
sem bagunça!

4. Espelhos são indispensáveis: Não há como fa-
lar em decoração de ambientes pequenos sem tocar 
nos espelhos, afi nal, este item é o curinga na hora de 
disfarçar a falta de espaço, além da ilusão de amplitu-
de, os espelhos dão a sensação de conti nuidade.

5. Use cores com cautela: Para um ambiente pe-
queno o ideal é apostar em cores claras, pois elas tra-
zem a sensação de amplitude, porém isto não signifi ca 
apenas paredes e mobílias brancas, você pode seguir 
uma cartela mais neutra, como bege, gelo, cinza, ou 
demais cores em tons pastéis, e móveis com um pa-
drão de madeira clara, por exemplo.

6. Aposte nas listras para ampliar seu cômodo: 
As listras são outro curinga na decoração de ambientes 
pequenos, elas são capazes de trazer a ilusão de que 
seu cômodo é maior do que realmente é. O ideal é in-
vesti r em uma parede de destaque com elas, seja com 
papel de parede ou pintura, mas lembre-se de deixar 
as demais em um tom neutro.

7. Invista na iluminação: Um bom projeto de ilu-
minação também é capaz de transformar seu ambien-
te, e no caso de um espaço menor, o ideal é apostar 
em luzes que ampliem o ambiente.

COMO PINTAR SEM ERRAR?
1. Reti re móveis e objetos que es-

tejam próximos ou na parede que você 
quer pintar: O primeiro passo é se livrar 
de tudo que pode acabar sujando duran-
te a pintura, como móveis encostados na 
parede escolhida. Isso vale também para 

aquelas capas que envolvem tomadas e interruptores.
2. Tire a ti nta descascando e lixe: Se a parede esco-

lhida já ti ver sido pintada verifi que se ela não está com 
alguma parte descascando. Se sim, reti re o máximo que 
conseguir com a ajuda de uma espátula - o mesmo vale 
para papeis de parede. Caso contrário, é só lixar tudo 
mesmo para acabar com possíveis imperfeições na su-
perfí cie. Ah, e se algum canti nho não esti ver nivelado é 
só colocar a massa corrida, esperar secar e depois lixar.

3. Proteja o que você não for pintar: Caso você vá 
pintar apenas uma parede é preciso proteger os seus 
quatro cantos com fi ta crepe, para que a ti nta não borre 
as laterais, o teto ou o rodapé. O ideal é usar aquelas 
mais grossas, que evitam melhor os pequenos aciden-
tes. O mesmo vale para as janelas, então fi que atento 
para que elas não acabem manchadas depois! Além dis-
so, forre o chão próximo da parede com jornal, porque 
se a ti nta pingar você não terá que limpar nada depois, 
apenas jogar o papel fora.

4. Se a parede já ti ver sido pintada, cubra tudo com 
ti nta branca: Se você pintou a sua parede de vinho e 
agora quer passar um verde claro por cima é claro que o 
resultado não vai fi car tão bom. Por isso, primeiro pinte 
tudo de branco para, só então, passar a ti nta da cor que 
você escolheu.

DICAS DE DECORAÇÃO DE 
PEQUENOS AMBIENTES
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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

CURAU

Super

Ingredientes:
• 4 espigas de milho verde
• 1 vidro de leite de coco
• 1 xícara e ½ de leite
• 1 colher de margarina
• 1 lata de leite condensado
• Canela em pó para polvilhar
• 1 pitada de sal

Modo de preparo:
Reti re os grãos do milho com uma faca e bata 

no liquidifi cador com o leite. Passe para uma 
panela e misture os demais ingredientes, com 
exceção da canela. Leve ao fogo até engrossar, 
mexendo sempre. Passe para uma travessa ou 
tacinhas e polvilhe a canela em pó. Caso ache 
necessário, peneire antes de levar ao fogo. Ren-
de: 10 porções

Molho para salada
• 1 colher (sobremesa) de azeite
• 2 colheres (sobremesa) de vinagre de maçã
• 1 colher (chá) de tempero pronto de alho e sal
• 2 colheres (sopa) de água fi ltrada
• 1 colher (chá) de alecrim seco ou manjericão 
fresco
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DELÍCIA NO POTE

Ingredientes:
Brigadeiro branco:
• 2 latas ou caixas de leite condensado.
• 1 xícara de leite ninho integral.
• 150 ml de água.
• 1 colher de sopa rasa de margarina pode ser 

com sal mesmo assim quebra um pouco do doce do 
leite condensado não ficando muito enjoativo.

Montagem:
• 1 caixinha de morangos frescos.

Modo de Preparo:
Brigadeiro branco:
Em uma panela, dissolva o leite ninho na água e 

acrescente a manteiga e o leite condensado. Misture 
bem em fogo baixo até ficar com ponto de Brigadeiro.

Montagem:
Para a montagem é bem simples, basta intercalar 

as camadas no potinho com auxílio de um saco de con-
feitar ou uma colher. Sendo:

1° Camada de morangos.
2° Camada de Brigadeiro branco.
Feito isso já está pronto.

Doces Salgados das Manas (51)98137-1422

TORTA SALGADA DE  
LIQUIDIFICADOR

Ingredientes:
Massa:
• 2 xícaras de leite
• 3 ovos
• 1 xícara de óleo
• 1 e ½ xícara de farinha de trigo
• 1 colher de fermento em pó
• 1 colher de sal
Recheio:
• 1 linguiça calabresa bem picada
• 2 latas de atum picado
• 1 cebola pequena picada
• 1 lata de ervilha
• 2 ovos cozidos picado
• 1 lata de milho verde
• 1 punhado de salsinha e coentro
• 1 tomate picado

Modo de preparo:
Bata no liquidificador todos os ingredientes 

da massa. Reserve. Misture todos os ingredien-
tes do recheio. Reserve. Em uma forma untada, 
coloque a metade da massa. Em seguida, colo-
que todo o recheio. Por fim, coloque o restan-
te da massa. Leve para assar por 25 minutos, 
ou dependendo da temperatura do forno. Você 
também pode trocar o recheio pelo sabor de sua 
preferência. Rendimento: 5 pessoas | Preparo: 
45 minutos
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EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  RREESSTTAAUURRAANNTTEESS

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

KKNNEETTIIGG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

PETIT GÂTEAU

Ingredientes:
• 150 gramas de manteiga sem sal
• 200 gramas de açúcar mascavo
• 150 gramas de chocolate amargo
• 1 colher de sopa de extrato de baunilha
• 3 ovos, claras separadas das gemas
• 75 gramas de açúcar cristal
• 50 gramas de farinha de trigo
• 50 gramas de cacau em pó
• 1 pitada de sal
Modo de preparo:
1. Em uma ti gela em banho-maria, junte a mantei-

ga, o açúcar, o chocolate e o extrato de baunilha.
2. Misture até obter um creme homogêneo, depois 

reti re do calor e reserve.
3. Em outra ti gela, bata as gemas e o açúcar cristal 

até que a mistura fi que esbranquiçada.
4. Peneire a farinha de trigo sobre a mistura do cho-

colate e incorpore delicadamente.
5. Em seguida, acrescente a mistura de gemas e in-

corpore delicadamente para não perder a aeração.
6. Adicione o cacau em pó e o sal e misture nova-

mente.
7. Bata as claras em neve e acrescente 1/3 à massa.
8. Incorpore o restante com delicadeza.
9. Unte e polvilhe com cacau em pó forminhas de 

peti t gâteau, depois preencha 2/3 de cada forminha com 
a massa e leve à geladeira por 30 minutos.

10. Asse o bolinho em forno preaquecido a 220˚C 
por aproximadamente 8 minutos.

11. Desenforme no prato de servir junto com uma 
bola de sorvete.

12. Polvilhe cacau em pó sobre o bolinho e sirva 
imediatamente.

PETISCO DE SALSICHA

Ingredientes:
Petisco:
• massa de pastel
• salsicha
• água
• óleo
• queijo parmesão ralado
Mo�ho So�r Cream:
• 200 ml de creme de leite fresco
• suco de 1 limão
• 1/2 colher (sopa) de sal
• salsinha a gosto

Modo de preparo:
Petisco:
1. Enrole cada salsicha em uma massa de pastel, 

umedecendo a borda de cada uma com água para que a 
massa não descole e abra.

2. Corte as salsichas já enroladas em fati as da es-
pessura de 1 dedo.

3. Frite os pedaços de salsicha em óleo quente até 
que dourem.

4. Escorra em papel absorvente.
Mo�ho So�r Cream:
1. Em uma ti gela, coloque o creme de leite e bata 

com um mixer ou batedeira até fi car fi rme como um 
creme.

2. Acrescente suco de 1 limão, 1/2 colher (sopa) de 
sal e misture bem.

Montagem:
1. Disponha os enroladinhos de salsicha no prato 

em que serão servidos e polvilhe bastante queijo par-
mesão ralado.

2. Sirva o molho à parte.
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CINOMOSE – O QUE É, SINTOMAS, TRATAMENTO E CURA

A cinomose canina é uma doença infectocontagio-
sa que afeta cachorros causada por um vírus da família 
Paramyxovirus, do gênero Morbilivírus. Ela é altamen-
te contagiosa e costuma acometer cães que ainda não 
terminaram o esquema vacinal (filhotes) ou que não 
costumam receber o reforço anual da vacina múltipla 
(V8, V10 ou V11).

Sintomas da cinomose:
• Apatia
• Perda de apetite
• Diarreia
• Vômito
• Febre
• Secreções oculares (remela em grande quanti-

dade)
• Secreções nasais (pus)
• Convulsões

• Paralisias
• Tiques nervosos
• Falta de coordenação

Qual o tratamento para a cinomose?
Não há medicamentos antivirais eficazes para 

combater a doença. No entanto, o tratamento consiste 
em tratar os sintomas causados nos diferentes siste-
mas acometidos:

• Antibiótico e anti-pirético para as infecções se-
cundárias no sistema digestório e respiratório, além de 
aliar expectorantes, bronco dilatadores e antieméticos.

• Soro (fluidoterapia), para corrigir a desidratação 
causada pela diarreia.

• Anticonvulsivante para as crises convulsivas de-
vido ao acometimento do sistema nervoso.

• Suplementos nutricionais e terapias alterna-
tivas, como a acupuntura, para melhorar a resposta 
imunológica do animal para combater o vírus também 
são utilizadas.

Como prevenir a cinomose?
Basta realizar a vacinação anual do seu cachorro. 

A vacina para cinomose está dentro do pacote ofere-
cido pelas vacinas V8 , V10 e V11. No caso de filhotes, 
devem receber três a quatro doses da vacina a partir 
de 45 dias de vida, com intervalo de 21 a 30 dias entre 
as aplicações. Apenas depois da última dose seu siste-
ma imunológico estará apto a combater o vírus caso 
haja contato com ele, sendo liberados os passeios na 
coleira.
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Qualidade, Preço e Bom Atendimento

ESCOLHA A SUA PLANTA!
Existe uma grande varieda-

de de flores e folhagens para dar 
vida à sua casa, apartamento ou 
escritório. Mas algumas espé-
cies são mais fáceis de cultivar 
e se tornam ótimas aliadas de 
quem não tem muita prática. Veja quais são:

Rosa de Pedra
A Rosa de Pedra, assim como as suculentas em 

geral, é uma das plantas para iniciantes mais fáceis de 
cuidar. Ela vai muito bem em vasos pequenos, necessita 
de poucos cuidados e você não precisa regá-la constan-
temente.

Dica de cultivo: ela é capaz de se adaptar a diferen-
tes temperaturas e ambientes, mas não se esqueça de 
deixá-la próxima de uma boa fonte natural de luz, ok?

Espada de São Jorge
Além de ser cultivada tanto em jardins abertos 

quanto em vasos, a Espada de São Jorge é bem resisten-
te, não exige muita luz ou água. Para os mais supersticio-
sos, ela também ajuda a tirar as energias negativas do 
espaço e é uma excelente umidificadora de ar.

Dica de cultivo: você só precisa regá-la uma vez na 
semana, mas é bom evitar encharcar demais a terra em 
que ela estiver plantada.

Samambaia
Essa é uma planta muito popular e que consegue 

dar uma nova cara para qualquer cômodo. Geralmen-
te, elas ficam em vasos suspensos, mas é claro que você 
pode adicioná-la à decoração de outra maneira. Diferen-
te das opções anteriores, ela já pede um pouco mais de 
água, cerca de duas vezes por semana. Ou seja, os mais 
esquecidos precisam redobrar a atenção caso resolva ter 
uma samambaia.

Dica de cultivo: ela possui uma folhagem mais de-
licada, então, evite deixar exposta ao sol ou em lugares 
com forte corrente de vento. Luminosidade indireta é o 
ideal!

Jibóia
Parte da família das trepadeiras, a Jibóia também 

deixa um aspecto lindo no seu espaço. Os cuidados são 
semelhantes ao da samambaia, mas ela precisa de su-
portes para conseguir crescer, como estacas, madeiras, 
treliça ou outros itens de apoio que tiver por aí.

Dica de cultivo:  a frequência da rega é de duas ve-
zes na semana e as folhas sinalizam quando estão com 
falta de água – mas nada de chegar a esse ponto, ein?

Lírio da Paz
Agora, se você quer um toque diferenciado e char-

moso na sua decoração, nada 
melhor do que o Lírio da Paz. 
Ele já prefere sombra e lugares 
úmidos, então, apartamentos 
pequenos podem aliar o uso ao 
visual do banheiro, por exemplo.

Dica de cultivo: ele se adapta muito bem a vasos e 
precisa de água uma vez na semana! Caso as flores fi-
quem com um aspecto esverdeado, é porque está fal-
tando luz – assim, considere mudá-lo de lugar.

Costela de Adão
Apesar de precisar de uma rega mais constante, ela 

é uma super queridinha. O solo deve estar sempre úmi-
do e ela pode tanto ficar em vasos quanto em canteiros. 
Ah, você ainda consegue aliar a beleza dela com a de 
outras plantas no mesmo recipiente, formando um ar-
ranjo maravilhoso!

Dica de cultivo: A Costela de Adão é linda, mas não 
é inofensiva. A folha e o caule apresentam toxidade e é 
necessário ter cuidado durante o manuseio.

Bromélia
A bromélia é uma alternativa para dar uma cor dife-

rente ao seu ambiente. Ela gosta de luz e calor, pedindo 
que você coloque água com frequência. Só que tudo 
deve ser feito com bastante cuidado e não é recomen-
dado deixá-la exposta ao sol diretamente.

Dica de cultivo: em vez de regar só as raízes, coloque 
a água também nas folhas, ajudando na distribuição.
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Sessão 
Curiosidade

COMPROU IMÓVEL NOVO COM 
PROBLEMAS DE IMÓVEL VELHO?

Ao adquirir um imóvel novo o que menos se es-
pera é ter dor de cabeça com infi ltrações, rachaduras, 
entre outros problemas que supostamente ocorrem 
com mais frequência em imóveis mais anti gos. En-
tretanto, isso é mais comum do que se imagina e as 
construtoras vêm sendo condenadas a ressarcir os 
compradores de imóveis novos, seja pela má execu-
ção da obra, seja pela uti lização de materiais de baixa 
qualidade. Os tribunais vêm julgando procedentes os 
pedidos dos compradores, conforme trecho de sen-
tença que abordou o tema e segue abaixo:

“(...) o gasto gerado com a execução da reforma, 
arcado inicialmente pelo autor, consti tui prejuízo a 
ser reparado pela ré, já que, como construtora e ga-
rante da solidez e segurança da obra, tem o dever de 
garanti a do imóvel, devendo reparar os danos origi-
nados de vício da construção (...)”.

Muitas vezes o proprietário ainda não realizou os 
reparos, seja porque aguarda uma resolução da cons-
trutora, seja porque não dispõe de recursos próprios 
para fazer. De qualquer forma, para se ingressar com 
pedido perante o poder judiciário, não há necessida-
de de realizar primeiro os reparos por conta própria 
ou aguardar reparos pela construtora, que muitas 
vezes resolve superfi cialmente e não elimina defi ni-
ti vamente os problemas.

Portanto, caso você esteja com problemas dessa 
natureza, procure um profi ssional especialista e asse-
gure seus direitos.

Flávio Braga Advocacia

CURIOSIDADES SOBRE O FRIO
1. Colocar gelo em cima do machuca-

do ajuda na recuperação: O gelo faz com 
que os vasos dilatados se contraiam e, 
com isso, diminui o fl uxo sanguíneo.

2. Os metais parecem mais frios 
do que a madeira: Os metais são con-
dutores térmicos, e a madeira é um 
ti po de isolante. Sendo assim, os 
metais realizam as trocas de calor 
com mais facilidade, passando a sensação de serem 
mais frios que outros materiais.

3. Usamos a bolsa d’água fria para diminuir as 
infl amações: Colocar a bolsa d’água na parte do cor-
po que dói diminui o processo infl amatório por causa 
da contração dos vasos sanguíneos.

4. Urinamos mais no frio: Isso ocorre porque, 
quando há baixa temperatura, perdemos menos 
água pelo suor. Desse modo, urinamos mais.

5. Ao passar por uma cirurgia no dente, os den-
ti stas recomendam ingerir bebidas/comidas frias: 
Depois de uma cirurgia, comemos alimentos gela-
dos porque o frio promove vasoconstrição dos vasos 
sanguíneos, diminuindo o fl uxo de sangue no local e, 
consequentemente, reduzindo a pressão na região. 
Isso leva à diminuição da dor e do inchaço.

6. O frio pode matar pessoas/animais: A morte 
pode ocorrer por causa da hipotermia, que é quando 
há exposição prolongada ao frio, como quando neva 
ou quando a pessoa fi ca mergulhada em um lago ge-
lado. Esse problema ocorre quando a temperatura 
do corpo cai abaixo de 35 ºC e pode ser fatal para 
as pessoas que ati ngem temperaturas menores que 
27 ºC.

7. Passar álcool na pele dá uma sensação mo-
mentânea de frio: Quando o álcool está sobre a pele, 
o calor da área é absorvido, ocorrendo a vaporização 
(passagem do estado líquido para o gasoso). Como 
temos a saída de calor da área em contato com o ál-
cool, senti mos um frescor no local.

8. Em dias frios, senti mos mais dor: A baixa 
pressão que ocorre no tempo frio causa uma dimi-
nuição da produção de corti sona e adrenalina, hor-
mônios que atuam no controle da dor. Outra teoria 
explica que as terminações nervosas fi cam alteradas 
com mudanças de pressão, aumentando a percep-
ção de dor. A baixa temperatura pode também estar 
relacionada com a contração de músculos que fi cam 
próximos a nervos e arti culações, aumentando a dor.

1. Colocar gelo em cima do machuca-
 O gelo faz com 

que os vasos dilatados se contraiam e, 

2. Os metais parecem mais frios 
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TORNEIRA ELÉTRICA: DICAS PARA 
ACERTAR NA ESCOLHA

Todas as torneiras 
elétricas funcionam com 
o mesmo princípio, utili-
zando um aquecedor de 
água ligado à rede elétrica 
que gera água quente, po-
rém há diversos modelos 
disponíveis no mercado e 
muitos deles podem con-
sumir a mesma quantida-
de de energia elétrica que um chuveiro, por exemplo.

É fundamental que exista um circuito independen-
te apenas para a torneira elétrica. A torneira elétrica 
tem um alto consumo de energia, que pode ser equipa-
rado ao do chuveiro. Para se ter uma ideia, há torneiras 
elétricas com potência de 4.000 Watts, que é equiva-
lente à de um chuveiro simples.

Além de verificar a potência da peça, é necessário 
sempre passar o fio terra ao fazer a instalação da peça 
e ter um disjuntor exclusivo para ela na caixa de luz.

Torneira elétrica 110 ou 220V?
Com as opções de torneiras elétricas de 110 e 

220V, muitas pessoas se deparam com uma indecisão 
no momento de escolher essa peça. É recomendada a 
escolha sempre pelo modelo de 220V. Assim como o 
chuveiro, a torneira elétrica deve ser 220V, pois essa 
opção economiza cabos, que precisam ser mais finos. 
No entanto, o consumo e a potência são os mesmos 
em ambos os casos.
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DICAS PARA SECAR ROUPAS NO FRIO
1 - Enrole a roupa 

úmida em uma toalha 
seca

Uma excelente dica 
é enrolar sua roupa úmi-
da em uma toalha seca. 
Após lavar uma peça, tor-
ça e deixe esvair o máximo de água possível. Mesmo 
escorrendo o excesso de água o tecido ainda estará 
úmido, então pegue uma toalha grande e embrulhe a 
peça de roupa dentro dela. Faça um rolo e pressione o 
tecido por algum tempo. A toalha seca absorverá o res-
tante da água e a sua roupa secará muito mais rápido.

2- Faça vento no seu varal
Com o sol em falta, o ar é seu aliado na hora de se-

car suas roupas com mais rapidez e para soprá-lo com 
mais potência o ventilador fará toda a diferença. Se 
você puder e se não estiver chovendo, deixe as roupas 
expostas ao ar livre, mas quem vive nos espaços verti-
cais pode ser que não tenha esta opção, então faça do 
ventilador seu melhor amigo.

3- Use o secador de cabelo
Essa dica é válida para quem quer secar meias ou 

peças pequenas com mais agilidade. Deixe o secador 
de cabelo ligado a uma distância de um palmo da peça 
de roupa, o ar quente circulará pelo tecido e contri-
buirá para a evaporação da água. Cuide com os gastos 
extras de energia.

4- Congele sua roupa
Se você tem um compromisso inadiável no próxi-

mo dia no qual precisará usar uma camisa específica a 
dica é lavá-la no dia anterior, deixar escorrer o excesso 
da água, colocar em um saco plástico e congelar a peça. 
O congelador transformará a água restante do estado 
líquido para o estado sólido e no dia seguinte, ao mo-
vimentar a peça os flocos de gelo se quebrarão. Basta 
passar com ferro para aquecer o tecido e pronto.

5- Pendure poucas roupas no varal
Quando for estender suas roupas, deixe-as estica-

das e com mais espaço entre uma peça e outra, facili-
tando assim a circulação do ar entre o tecido e secando 
as peças mais rápido.
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(51) 9.8484.1085

PORTÃO BASCULANTE E SUAS  
VANTAGENS

O portão basculante é um tipo de portão fabrica-
do para uso externo, geralmente instalado na garagem 
da casa, e que se caracteriza, sobretudo, pelo modo de 
abertura.Nesse modelo, a folha principal é acionada 
para cima, levantando-se até atingir a posição horizon-
tal. Esse acionamento é feito por meio de contrapesos e 
roldanas fixados nas barras laterais do portão. Confira as 
principais vantagens:

Inúmeras opções
O portão basculante pode ser encontrado em di-

ferentes opções de cores, desenhos, materiais e aca-
bamentos. Isso é uma grande vantagem, já que assim 
ele pode ser facilmente encaixado em qualquer projeto 
arquitetônico, dos mais clássicos aos mais rústicos.

Manual e automático
O portão basculante permite abertura manual e 

automática. No modo manual, quando bem instalado, 
o portão deve ser leve e fácil de erguer. Já no modo au-
tomático, o portão basculante deve levar no máximo 20 
segundos para abrir completamente.

Segurança e praticidade
Outra grande vantagem do portão basculante é que 

ele agrega muito mais segurança e praticidade no dia a 
dia, especialmente na versão automática. O portão bas-
culante é fácil de abrir e permite que o carro seja rapi-
damente estacionado ou retirado da garagem, evitando 
a exposição na rua. A praticidade também conta pontos, 
afinal, ninguém merece ter que sair debaixo de chuva 
para fechar o portão.

Melhor aproveitamento da área externa
O modo de abertura do portão basculante libera 

área útil dentro da casa, ao contrário do que acontece 
com os portões de correr e os de abrir que consomem 
espaço toda vez que são acionados. Ou seja, o portão 
basculante é ideal para quem tem pouca área livre dis-
ponível.

Custo benefício
Todas as vantagens que o portão basculante oferece 

acabam tornando esse modelo um ótimo custo benefi-
cio, mesmo que a principio ele possa custar um pouco 
mais do que os de correr ou de abrir.
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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

COMO ACELERAR ÁUDIOS NO 
WHATSAPP

Um dos recursos mais aguardados pelos usu-
ários do WhatsApp finalmente está disponível no 
mensageiro: a possibilidade de reproduzir áudios 
de forma mais rápida em conversas. A função 
permite que você ouça as mensagens de voz em 
uma velocidade 1,5 ou 2 vezes maior do que o 
arquivo original, e ajuda a poupar o seu tempo 
no dia a dia. Veja, a seguir, como acelerar áudios 
no WhatsApp e dê adeus à enrolação.

Como acelerar áudio no WhatsApp [Android, 
iPhone e Web]

1. Certifique-se de estar usando a versão 
mais recente do WhatsApp (em um smartphone 
ou tablet, acesse a Play Store ou App Store para 
buscar atualizações).

2. Abra o aplicativo e, em uma conversa, pro-
cure por uma mensagem de áudio.

3. Toque no botão de “play” para iniciar o 
áudio. Um novo botão cinza com indicação “1x” 
aparecerá ao lado da barra de reprodução, ocu-
pando o lugar da foto do usuário.Como acele-
rar áudio no WhatsApp (Imagem: Reprodução/
WhatsApp)

4. Ao tocar uma vez sobre o botão, você ace-
lera o áudio em 1,5x. Caso queira ouvir a mensa-
gem ainda mais rápido, toque novamente para 
mudar para 2x. Para voltar ao normal, basta to-
car sobre o botão mais uma vez.

AULAS DE INFORMÁTICA PARA  
TODAS AS IDADES
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LBV CONTINUA AJUDANDO QUEM 
MAIS PRECISA

Em maio, a Legião da Boa Von-
tade (LBV) entregou diversos bene-
fí cios para ajudar quem mais precisa 
em comemoração ao aniversário de 
suas unidades no Estado. Na capital 
gaúcha, a LBV completou 66 anos de 
trabalho em prol da comunidade e agradece o apoio 
de todos seus colaboradores e parceiros que ajudam 
ao longo desse anos. Com a ajuda do povo, a LBV 
vem, por meio da campanha Diga Sim!, entregando 
itens de primeira necessidade a famílias em situação 
de risco alimentar. A Enti dade entregou cestas de 
alimentos não perecíveis, caixas de leite, cestas or-
gânicas e kits de limpeza para prevenção à Covid-19 
a famílias em situação de vulnerabilidade social assis-
ti das por meio de seus programas sociais nas cidades 
de Porto Alegre, Gravataí, Glorinha, Passo Fundo e 
Pelotas. Outras informações você confere no www.
lbv.org.br. Você ajuda e a LBV faz! 

Coluna LBV

bri ue de Ipanema

REDAÇÃO NOTA 1000 NO ENEM

Na redação do Enem, exige-se dos candidatos a 
composição de um texto dissertati vo-argumentati vo 
com proposta de solução. Para compreender como fazer 
uma produção textual excelente nesse exame, é preciso 
estar atento, ao menos, para três pontos:

• Domínio da língua portuguesa, tanto em seus as-
pectos gramati cais quanto em seus elementos de coe-
são e coerência;

• Posse de uma boa bagagem sociocultural, ou seja, 
de conhecimentos diversifi cados e de qualidade acerca 
do tema abordado;

• Deter clara percepção sobre as característi cas es-
truturais do texto dissertati vo-argumentati vo.

Dicas:
• Vale sempre lembrar, para fazer uma redação nota 

1000, é importante:
• projetar o texto antes de escrever;
• construir um rascunho;
• produzir uma versão fi nal revisada posterior ao 

rascunho;
• manter atenção redobrada nas regras da gramá-

ti ca;
• ler sempre que possível para ampliar a bagagem 

sociocultural;
• estudar as característi cas do gênero textual que se 

pretende escrever.
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NUMEROLOGIA: INTERPRETA-
ÇÃO ATRAVÉS DOS NÚMEROS

Não reduzir a veloci-
dade ao ultrapassar um 
ciclista se torna infração 
gravíssima

A partir das mudanças 
no CTB (art. 220), o moto-

rista que não reduzir a velocidade de forma compatí-
vel com a segurança do trânsito ao ultrapassar um ci-
clista estará cometendo uma infração gravíssima, com 
penalidade de 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47 
– anteriormente, a ocorrência era considerada grave.

Essa medida irá impactar os processos de suspen-
são da CNH. Como eles serão feitos por escalonamen-
to, se houver infração gravíssima o motorista vai ter 
reduzido seu limite de 40 para 30, ou para 20 pontos.

Proibido parar o carro em ciclovia ou ciclofaixa
Se o motorista parar o carro, mesmo que seja 

para embarque ou desembarque, em uma ciclovia ou 
ciclofaixa, estará cometendo infração grave, com pu-
nição de 5 pontos na CNH e multas de R$ 195,23 — 
seguindo o art. 182 do CTB.

Anteriormente, apenas quem transitasse ou esta-
cionasse em tais pistas era atuado por infração gravís-
sima. Essa penalidade ainda continua.

Vale lembrar que, segundo o artigo 105 do CTB, 
ciclistas ainda devem circular com equipamentos 
como: campainha, sinalização noturna dianteira, tra-
seira, lateral e nos pedais e o espelho retrovisor do 
lado esquerdo.

MUDANÇAS PARA CICLISTAS COM 
A NOVA LEI DE TRÂNSITO

“Nasci em 26.03.1991 e gostaria de saber quais 
as profissões que eu deveria atuar?”

– Margareth Silveira
Anna Marya: Profissões que precisem de or-

dem, método, controle, determinação. Você têm 
interesse pela terra, natureza, exatidão, sistemas, 
padrões e regulamentos. Pode trabalhar em áreas 
de: engenharia, construção civil, mecânica, obras, 
arquitetura, maquinaria (não para guiá-las, mas para 
fazê-las), indústria pesada, manufatura, administra-
ção, gerência, supervisão, fiscalização, controle, pro-
dução, serviços públicos, governo, ciência, pesquisa 
entre outras.

“O mapa numerológico muda ao longo da vida ? 
E como são feitas as interpretações do mapa?”

– Fabio Albuquerque
Anna Marya: O Mapa Numerológico não muda 

com o tempo. É um auto-conhecimento para todas 
as fases da vida. As interpretações desta análise são 
calculadas a partir das letras do nome completo e nú-
meros da data de nascimento de uma pessoa. Cada 
letra representa um número e cada número possui 
um significado. As combinações desses números sim-
bolizam as diferentes características da pessoa. Re-
flete também comportamentos e situações a serem 
vivenciados.

Numerologia - Anna Marya Schneider
WhatsApp: (51)99971-4284
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Vamos dar risada? 6 DICAS PARA MOTORISTAS DE 
APLICATIVOS SE PREVENIREM DO 

CORONAVÍRUS
1) Disponibilize álcool em 

gel nos carros: Devido a grande 
rotati vidade de passageiro, os 
motoristas podem disponibilizar 
álcool em gel nos carros tanto para uso pessoal, quanto 
para os usuários do transporte. Não tenha vergonha de 
sugerir ao passageiro que uti lize o produto;

2) Lave as mãos: É importante lavar as mãos com 
água e sabão em diferentes períodos do dia, o que di-
minui as chances do vírus prosperar após o contato com 
uma superfí cie contaminada ou com um paciente infec-
tado;

3) Cuidados ao tossir e espirrar: Sempre cubra a 
boca e nariz  com o braço ao tossir e espirrar. Nunca com 
as mãos, que são um dos principais vetores ao contágio.

4) Deixem as janelas do carro abertas: Ambientes 
fechados são mais propícios para a circulação de agen-
tes infecciosos como os vírus. É recomendável, portanto, 
manter a venti lação com os vidros abertos ou mesmo 
com o ar-condicionado (o modo de recirculação, ati vado 
no botão com uma seti nha giratória, não é recomenda-
do neste caso).

5) Evite contato fí sico: Durante a corrida, evite man-
ter contato próximo com o passageiro aos inícios e tér-
minos das viagens;

6) Higienize partes dos veículos: Ao fi nalizar seu dia 
de corridas, faça a higienização dentro do veículo,  como 
o volante, câmbio, maçanetas e bancos;

Uma senhora de 80 anos ganhou do ma-
rido uma Ferrari. Passeando com a neta, fazia 
curvas a 180 km/h, descendo a serra, quando 
a jovem pediu:

– Vó, vai devagar nas curvas.
– Você está com medo? Faça como eu: 

quando chegar a curva, feche os olhos.

O rapaz sussurra para a namorada:
– Hoje fi nalmente teremos uma noite só 

para nós! Comprei três ingressos para o cine-
ma.

Torne seu dia mais leve com 5 piadas diver-
ti dasPiadas engraçadas de casais para o fi m de 
semanaPiadas boas e diverti das para todos os 
momentos!

– Por que três?
– Um para a sua mãe, um para o seu pai e o 

outro para o seu irmão!

O menino entra em casa um pouco chate-
ado:

– Mamãe, mamãe! No colégio estão zom-
bando de mim dizendo que eu sou muito des-
ligado!

– Menino, você não é meu fi lho. Você mora 
na casa ao lado…



99247-7905

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  RREESSTTAAUURRAANNTTEESS

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

KKNNEETTIIGG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br


