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Fone: 51. 981.427.686 Mês das 
Mulheres
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(51) 981.427.686

Todas as mulheres são únicas e 
merecem ser homenageadas todos os 
dias e em qualquer situação. Mas es-
pecialmente neste mês sua existência 
deve ser recordada e admirada por 
todos. Feliz mês de março – o mês de todas as 
mulheres.

É preciso reconhecer a coragem, a força e a 
sensibilidade com que uma mulher vive. Os 
problemas que enfrenta; os desafi os que supera. 
Ninguém imagina as dores que uma mulher co-
nhece ao longo da vida.

E é por isso e ainda mais que elas merecem o 
cuidado, o carinho e a atenção de tudo e de to-
dos. Sem elas o mundo seria cinzento, sem graça 
e mais injusto. Um mundo sem mulheres seria 
um mundo sem paixão.

Homenagem da equipe ProcureAche a todas 
as nossas leitoras e parceiras anunciantes!

Março: Mês das Mulheres

merecem ser homenageadas todos os 

pecialmente neste mês sua existência 
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CDC ATUALIZA LISTA DE SINTOMAS 
DE CORONAVÍRUS

Os Centros de Con-
trole e Prevenção de 
Doenças dos Estados 
Unidos adicionaram seis 
novos possíveis sintomas 
do novo coronavírus, 
que podem aparecer en-
tre dois e 14 dias após a 
exposição ao vírus:

• Febre;
• Tosse;
• Dispneia (termo técnico uti lizado para des-

crever falta de ar e outros ti pos de incômodos 
respiratórios, como a sensação de sufocamento 
ou aumento da frequência respiratória);

• Calafrios;
• Agitação repeti da com calafrios (shive-

ring);
• Mialgia (dores musculares);
• Cefaleia (dores de cabeça);
• Dor de garganta;
• Nova perda de paladar ou olfato (anos-

mia).
Anteriormente, havia observado apenas fe-

bre, tosse e falta de ar como possíveis sintomas 
da doença.

T RIAGEM AUDITIVA DE ROTINA
A perda auditiva em decorrência da idade, na grande 

maioria dos casos, manifesta-se lentamente, sem sinais 
ou sintomas alarmantes e no início realmente pode não se 
perceber. Apenas quando os outros apontam que você está 
constantemente pedindo que eles repitam o que disseram, 
ou o som da TV está muito alto, que você percebe que existe 
algum problema. 

Muitas pessoas lutam por anos com a perda auditiva an-
tes de procurar ajuda. Embora a maioria de nós não tenha 
problemas em admitir que a visão está ruim ou a necessi-
dade de utilizar óculos, a postura é outra quando se trata 
de perda auditiva - e muitas vezes devido ao estigma sobre 
o uso de aparelhos auditivos. Sua vida social e profi ssional 
pode estar sofrendo desnecessariamente.

Realizar uma avaliação auditiva de rotina permitiria que 
problemas fossem detectados precocemente e soluções 
oferecidas prontamente. Evitaria as difi culdades e o sofri-
mento das pessoas durante o período em que a perda au-
ditiva ainda não foi diagnosticada e consequentemente não 
corrigida (o que pode contribuir para problemas de saúde 
como depressão, demência e quedas).

Por volta dos 50 anos é o momento adequado para im-
plementar essas avaliações, pois é quando a perda auditiva 
relacionada à idade realmente começa a aparecer. Os testes 
de rotina proporcionariam às pessoas a possibilidade de se-
rem diagnosticadas mais cedo, impediriam que sua audição 
piorasse e evitaria que milhares de pessoas sofressem des-
necessariamente em silêncio.

A triagem auditiva de rotina pode prevenir os efeitos da 
perda auditiva, em consequência o declínio mental. Procure 
o profi ssional da audição.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
(51) 30221.2100 / 98201.0132
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DEVEMOS ESCOVAR O CÉU DA BOCA?
A higiene bucal é um hábito que deve agregar toda 

a boca. Além da parte frontal dos dentes, precisamos 
limpar outras regiões, como a língua, a gengiva, a par-
te traseira do sorriso e, em alguns casos, estruturas que 
ocupam o ambiente, como o aparelho ortodôntico ou 
uma prótese. Mas e o céu da boca? Você já considerou 
essa parte? O chamado palato é uma área que muita 
gente não sabe se é importante escovar na hora da hi-
giene. Para dizer se é realmente necessário, ouvimos a 
opinião de especialistas.

Atenção necessária na hora da higiene bucal
A limpeza bucal vai muito além de escovar os den-

tes, até porque não são apenas esses elementos que 
acumulam placa bacteriana. De acordo com especialis-
tas, também é necessário realizar a higiene da língua. “É 
uma área importante e muito negligenciada ou esque-
cida pelo pacientes”. Além da escovação, o profissio-
nal ressalta que é necessário ter o hábito de usar o fio 
dental. “O uso correto do fio é essencial para prevenção 
não só de cáries interproximais (entre os dentes), mas 
também para evitar doenças gengivais, como gengivites 
e problemas periodontais”, explica o dentista.

O céu da boca precisa ser escovado?
Tem gente que não sabe se precisa escovar e outras 

que até escovam só por precaução, mas a verdade é que 

o céu da boca não precisa ser escovado. Tudo isso por 
um simples motivo: a área não retém biofilme. “O Palato 
é uma região de tecido muito sensível e a escovação iria 
gerar descamação. Além disso, por ter uma superfície 
mais lisa, não acumula placa”, explica o cirurgião-dentis-
ta Johnathan Marcondes.

Para todos os casos, existem exceções
De fato, o céu da boca não precisa de uma escova-

ção particular. Se houver a higiene bem feita das outras 
partes da boca, todo o ambiente, inclusive o palato, es-
tará bem limpo. No entanto, existem casos isolados que 
o profissional indica algumas medidas para manter toda 
a área protegida. “Pacientes que usam próteses, como 
dentadura, por exemplo, precisam ter um cuidado maior 
e usar enxaguante bucal sem álcool para manter a região 
bem limpa”, garante.

Não deixe de consultar o seu dentista 
Se você percebeu algo de estranho no céu da boca 

ou em qualquer parte da cavidade oral, não deixe de 
consultar o especialista mais entendido sobre o assun-
to: seu dentista. Marque uma visita o quanto antes para 
diagnosticar e cuidar do problema. Assim o tratamento 
será mais simples e menos invasivo. Lembre-se de fazer 
essa consulta regularmente ou sempre que o especialis-
ta achar necessário.
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VACINAS CONTRA COVID-19:  
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Quanto tempo após tomar a vacina uma pessoa 
fica imunizada contra a COVID-19?

Para estimular a imunidade da pessoa contra o 
vírus, as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil 
precisam de uma segunda dose e um período para 
que o organismo dê uma resposta imunológica pro-
tetora. Cada vacina tem orientações específicas, mas 
geralmente isto acontece após 10 a 20 dias depois da 
segunda dose.

Uma pessoa que já teve COVID-19 precisa ser va-
cinada?

Sim. A vacina pode oferecer uma imunidade mais 
duradoura e trazer mais benefícios em relação à imu-
nidade natural. Assim, as pessoas devem se vacinar in-
dependentemente de já terem sido infectadas ou não 
pelo novo coronavírus.

As vacinas contra a COVID-19 podem provocar al-
gum efeito colateral? 

Durante a fase de testes das vacinas aplicadas no 
Brasil não foram detectados efeitos adversos graves. 
Em geral, as vacinas podem provocar vermelhidão e 
dor no local da aplicação e, às vezes, febre baixa. Essas 
reações leves costumam desaparecer em poucos dias.

Por que mesmo tomando a vacina é preciso conti-
nuar seguindo as medidas de saúde púbica?

As medidas de higienização das mãos, distancia-
mento físico e uso de máscara devem permanecer por 
um bom tempo. A OPAS e a OMS recomendam que as 
precauções contra a transmissão da COVID-19 sejam 
mantidas mesmo por quem já estiver vacinado, até que 
as pesquisas sejam conclusivas. 

Assim, todas as pessoas que tomarem vacinas pre-
cisam continuar mantendo todas as medidas de pre-
venção - como distanciamento físico, uso de máscaras 
e lavagem das mãos.

CAMINHADA NA TERCEIRA IDADE
As caminhadas, além 

de promoverem o con-
vívio social, fortalecem 
os músculos e as arti-
culações e melhoram o 
ritmo cardíaco. Durante 
a caminhada, é importan-
te manter as costas e os ombros eretos e usar  tênis 
confortáveis, com amortecimento, e manter sempre o 
mesmo ritmo, que deve ser um pouco acelerado, di-
ferente do ritmo que costumamos caminhar normal-
mente.

O idoso deve começar por trajetos curtos e ir au-
mentando a distância até fazer caminhadas, de 30 a 
60 minutos, cerca de três vezes por semana. Antes e 
depois das caminhadas, é muito importante alongar 
para evitar lesões. Além disso, para evitar alterações 
na circulação do sangue, que normalmente nas cami-
nhadas quando o braço permanece muito tempo para 
baixo, favorecendo o acúmulo de sangue nas mãos, por 
exemplo, o idoso pode optar por manter os braços fle-
xionados durante a caminhada, como se fosse realizar 
uma corrida, por exemplo, ou caminhar apertando uma 
bolinha, pois assim favorece a circulação do sangue.

Idoso pode fazer caminhada em tempos de pan-
demia? Depende. Só é recomendado caso o ambiente 
permita um distanciamento ideal. Praia é ao ar livre, 
mas quando analisamos as atuais aglomerações nestes 
espaços, daí o ideal mesmo é manter-se em casa, em 
isolamento. Se todos saírem para caminhar, vamos ter 
muitas pessoas na rua. É preciso usar o bom senso!
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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.

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE 
FORÇA PARA A TERCEIRA IDADE
O treinamento de força, 

conhecido popularmente 
como musculação, também 
é recomendado para os 
idosos promovendo inúme-
ros benefícios à saúde. O 
treinamento de força age diretamente na prevenção 
de perda de massa magra e na ajuda da manutenção 
da mesma. É científicamente comprovado que após a 
meia idade a massa muscular diminui gradativamente 
e a prática da musculação pode evitar a piora ou ajudar 
a manter os níveis de massa muscular evitando qua-
dros graves de sarcopenia. Age ainda contra a perda 
de força muscular, o enfraquecimento dos ossos e das 
articulações e consequente melhora da capacidade 
funcional do idoso e na diminuição do risco de quedas. 
Além disso, traz como bônus a melhora da cognição do 
idoso, favorecendo a memória.

A crença de que o idoso não pode fazer atividades 
com peso é antiga, mas não é veridica. A ciência de-
monstra que os benefícios são inúmeros, mas claro, se 
feito da forma correta e segura, sem exageros. Assim 
como para qualquer exercício existem algumas ressal-
vas: 1. antes de iniciar qualquer atividade física obte-
nha uma liberação médica, faça os exames e avaliações 
solicitadas. 2. Faça somente atividades recomendadas 
para o seu nível de condicionamento físico: sedentário, 
iniciante, moderado ou avançado. 3. Siga as recomen-
dações de um profissional de educação física para fazer 
os exerícios certos, de forma correta e com segurança.
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VOCÊ JÁ SE PERGUNTOU:  
QUAIS AS COMPETÊNCIAS DO  

PSICOPEDAGOGO?

Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Re-

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

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

O Tratamento Inicial
Um Tratamento Inicial de Psicoterapia Reencarna-

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

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

entre em contato:

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA E 
REGRESSÃO TERAPÊUTICA

O Psicopedagogo Clínico e Institucional atua 
como um facilitador da aprendizagem prazerosa, 
orientando e ensinando na construção da mes-
ma. Ele atua em consultório, no diagnóstico, no 
tratamento da dificuldade de aprendizagem e na 
prevenção de futuras dificuldades que possa de-
senvolver.

O profissional irá se empenhar para identi-
ficar as causas dos problemas de aprendizagem 
usando instrumentos próprios da psicopedagogia, 
provas operatórias (Piaget), provas projetivas (de-
senhos), EOCA (Entrevista Centrada na Aprendi-
zagem), anamnese (coleta de dados significativos 
sobre a história de vida do paciente), sessões lúdi-
cas, entre outros, isto sempre com olhar e escuta 
atentos a tudo.

 O psicopedagogo deve ter em sua atuação as 
seguintes competências: 

Comunicação, afeto, conhecimentos das fases 
do desenvolvimento para que possa organizar o 
plano de intervenção (tratamento), criatividade, 
observação constante considerando a subjetivi-
dade do educando/aluno, ser ouvinte da família a 
fim de orientar e intervir sempre que necessário.

Janaina Tolotti - Psicopedagoga
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QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DE 
FICAR MUITO TEMPO SENTADO?

1) Dores na coluna
Quando passamos 

muito tempo sentados, a 
musculatura que ajuda a 
estabilizar a coluna, como 
os músculos do abdômen e 
da região lombar, fi ca mais relaxada. Isso aumenta a 
pressão sobre os discos da coluna e o resultado são as 
incômodas dores nas costas.

A pressão aumenta ainda mais quando a postura é 
incorreta. Uma dica é alternar as posições ao longo dia 
e tentar fazer pequenas caminhadas, mesmo no escri-
tório. O uso de pequenas almofadas na região lombar 
também pode ajudar.

2) Aumento de peso
Todo mundo sabe que o sedentarismo é um dos vi-

lões do emagrecimento. Se você passa horas sentado, 
o seu corpo se movimenta muito pouco e, consequen-
temente, gasta poucas calorias.

Segundo especialistas, passar muito tempo senta-
do também deixa o metabolismo mais lento. O resul-
tado pode ser indesejáveis quilos a mais e, em casos 
mais extremos, a obesidade. Se além de passar muito 
tempo sentado você consumir alimentos muito calóri-
cos, como doces e frituras, o risco é ainda maior.

Para amenizar, evite beliscar enquanto esti ver tra-
balhando ou assisti ndo TV, faça intervalos para as refei-
ções e escolha alimentos saudáveis. E busque sempre 
se movimentar e realizar exercícios fí sicos que te pro-
porcionem prazer.

COMO TOMAR SOL PARA PRODUZIR 
MAIS VITAMINA D

Para produzir vitami-
na D, o ideal é tomar sol 
sem fi ltro solar com o má-
ximo de partes do corpo 
expostas por pelo menos 
20 minutos ao dia. O sol 

do início da manhã e do fi nal da tarde produzem me-
nos vitamina D que o horário de pico, entre 12 e 14 ho-
ras. Porém, esse é justamente o horário proibido pelos 
dermatologistas pelo maior risco de câncer de pele. Se 
o uso de protetor solar, por um lado, é fundamental 
para a saúde da pele, por outro, é uma barreira que 
impede a ação dos raios UVB. Segundo Patricia, o bom-
-senso deve prevalecer: o excesso de sol é ruim, mas 
em quanti dade moderada pode ser saudável.

Máx. 1h | Mín. 20 min.
O sol é responsável por até 90% da vitamina D que 

o corpo recebe.
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COVID-19: VACINAS, DADOS E NOVAS VARIANTES DO VÍRUS
• Algumas vacinas candi-

datas contra a COVID-19 re-
ceberam autorização para uso 
emergencial em alguns países, 
como o Brasil.

• É fundamental se vacinar 
quando chegar a sua vez e não 
se esquecer de que, tendo em 
vista o número ainda limitado de vacinas no mundo, 
será necessário continuar com as medidas preventivas, 
evitando que o vírus se espalhe e protegendo, dessa for-
ma, a si e aos outros.

• É preciso seguir e adotar uma abordagem do tipo 
“faça tudo”, incluindo as medidas de proteção: lavar as 
mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em 
gel e cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou 
espirrar (ou utilize um lenço descartável e, após tossir/
espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos). É importante 
manter-se a pelo menos 1 metro de distância das outras 
pessoas. Quando o distanciamento físico não é possí-

vel, o uso de uma máscara 
também é uma medida de 
proteção. A nível individual, 
essas medidas de proteção 
funcionam inclusive contra as 
novas variantes identificadas 
até o momento.

• Foram confirmados no 
mundo 107.423.526 casos de COVID-19 (417.768 novos 
em relação ao dia anterior) e 2.360.280 mortes (12.695 
novas em relação ao dia anterior) até 12 de fevereiro de 
2021.

• Na Região das Américas, 29.677.344 pessoas que 
foram infectadas pelo novo coronavírus se recuperaram, 
conforme dados de 12 de fevereiro de 2021.

• A OPAS e a OMS estão prestando apoio técnico ao 
Brasil e outros países, na resposta ao surto de COVID-19.

Fonte: Folha informativa COVID-19 - Escritório da 
OPAS e da OMS no Brasil

7 DICAS PARA CONTROLAR A ANSIEDADE E O NERVOSISMO
1. Mudar de atitude
Uma das coisas que pode ajudar a 

reduzir a ansiedade é mudar a atitude 
em relação ao problema. Para isso, a 
pessoa deve tentar informar-se sobre 
aquilo que está causando a ansiedade, 
perceber se tem solução e resolver o 
quanto antes. Caso a pessoa não possa resolver o proble-
ma, deve perceber que ficar ansiosa não vai melhorar a 
situação e por isso deve tentar mudar de atitude e relaxar 
o máximo possível.

2. Respeitar as suas limitações
Existem pessoas que sentem muita ansiedade, mas 

sofrem sozinhas com os problemas, o que faz com que se 
isolem, o que pode aumentar o sofrimento. Uma atitude 
que pode ajudar a superar este sentimento é pedir a ajuda 
de amigos, familiares ou mesmo um psicólogo, que po-
dem ajudar a pessoa a ficar mais tranquila.

3. Respirar fundo e calmamente
Quando uma pessoa está muito ansiosa ou durante 

uma crise de ansiedade, é comum ocorrer uma sensação 
de falta de ar e aperto no peito, que são sintomas que 
se podem tornar muito desconfortáveis. Nestes casos, a 
pessoa deve respirar fundo e calmamente, como se es-
tivesse a respirar para a barriga. Além disso, outra coisa 
que pode ajudar é fechar os olhos e imaginar-se num lo-
cal agradável, como numa praia, imaginando o mar com 
ondas cada vez mais lentas.

4. Pensar positivo
Muitas vezes, a ansiedade surge devido a pensamen-

tos negativos ou autodestrutivos, que 
às vezes são intensificados pela pró-
pria pessoa. Uma dica que pode aju-
dar a controlar estes pensamentos, é 
ver o lado positivo dos problemas que 
levam a sentimentos piores.

5. Valorizar o presente
Muitas vezes, as pessoas sentem-se ansiosas por 

pensar muito no futuro, o que gera medos, fazendo com 
que se sofra por antecipação. Para contornar esta situa-
ção, a pessoa deve valorizar e viver o presente, evitando 
pensar demais no futuro. Se a ansiedade é causada pelo 
passado, nada poderá ser feito para mudá-lo e por isso, 
deve-se evitar investir muito tempo a pensar em coisas 
que já aconteceram e que não se podem mudar mais.

6. Identificar as causas de ansiedade
Geralmente, a ansiedade não surge sem motivo e, 

por isso, identificar as causas que estão na sua origem ou 
aquilo que gera tristeza, pode ajudar a pessoa a mantê-las 
longe. Além disso, quando surgirem pensamentos que a 
pessoa identificou como sendo causadores de tristeza e 
ansiedade, a pessoa vai conseguir afastá-los mais facil-
mente.

7. Praticar uma atividade
Praticar uma atividade é uma ótima forma de se dis-

trair dos problemas que causam ansiedade, viver o tempo 
presente e manter a mente focada num objetivo. A prática 
regular de atividade física de baixo impacto como cami-
nhar, andar de bicicleta ou nadar são ótimas armas para 
lidar com a ansiedade.
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Tudo em até
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Aviamos
receitas

CABELO MASCULINO PRECISA DE 
HIDRATAÇÃO NO VERÃO?

Apesar de geralmente manterem fios mais 
curtos, os homens também precisam cuidar de 
seus cabelos durante o verão, principalmente 
porque eles têm maior tendência à oleosidade e 
à calvície. Estas duas características podem au-
mentar se houver descuido durante a estação 
mais quente do ano.

Reforçar a hidratação do cabelo após o con-
tato com a água do mar e a piscina é importante, 
já que elas podem danificar o cabelo, da mesma 
forma que outros procedimentos, como tintura, 
descoloração e alisamento.

Os homens devem evitar acumular produtos 
no couro cabeludo já que os seus fios têm maior 
tendência à oleosidade do que os fios das mu-
lheres, podendo agravar a situação. O uso de 
chapéus e bonés de forma constante, principal-
mente com os cabelos molhados, piora a queda 
dos fios. Deve-se evitar abafar o couro cabeludo, 
o que agrava o quadro de calvície e caspa, além 
de acumular sujeira, suor e oleosidade.

CUIDADO COM ÓCULOS DE SOL SEM 
PROTEÇÃO UVA E UVB

“A utilização de óculos de sol cujas lentes não 
ofereçam proteção adequada são considerados mais 
perigosos do que simplesmente não usá-los”, afirma o 
oftalmologista Virgílio Centurion, do Instituto de Mo-
léstias Oculares, em São Paulo. Ele explica que nossos 
olhos têm mecanismos de defesa naturais, que são 
acionados quando entramos em contato com a luz do 
sol - entretanto, esse processo é inibido pela escuridão 
proporcionada pelas lentes. O resultado não é difícil 
de adivinhar: em vez de a pupila automaticamente 
se fechar por conta da luminosidade (quem nunca se 
viu obrigado a fechar os olhos quando saiu ao sol?), 
ela mantém dilatada por causa das lentes escuras. “A 
reação natural do ser humano de fechar os olhos é 
comprometida pela utilização dos óculos de sol, e se 
as lentes não protegem, os raios ultravioletas passam e 
afetam a retina mais severamente do que se não esti-
véssemos usando nada”, completa.



ProcureAche12 Tiragem: 85.000 exemplares
Anuncie: 51. 981.427.686DECORAÇÃO

DICAS PARA CONSERVAR MÓVEIS E 
ESTOFADOS

• Não use seu 
móvel em piso des-
nivelado;

• Não exponha 
seu móvel ao sol e 
ou à chuva;

• Não permita 
que pulem nas ca-
mas, cadeiras, bancos e poltronas;

• Não coloque o móvel em lugares úmidos;
• Não deixe o produto embalado no plásti co por 

mais de 10 dias;
• Não arraste os móveis, principalmente armários e 

estantes;
• Não incline a cadeira durante o uso;
• Não use cera automoti va, exceto em acessórios 

metálicos;
• Limpe o móvel de madeira com pano limpo;
• Não uti lize alvejantes ou produtos clorados;
• Os produtos que possuem rodízios precisam ser 

limpos periodicamente, pois tendem a acumular sujei-
ra e travar o mecanismo;

• Limpe os vidros somente com acessórios recomen-
dados por casas de limpeza;

• Evitar que animais domésti cos subam em seu sofá;
• Evitar deitar-se ou assentar-se no produto com 

roupas molhadas e/ou sujas;
• Se o sofá for de almofadas soltas, fazer um rodízio 

periodicamente entre elas.

DICAS PARA EVITAR O DESCASCA-
MENTO DE PAREDES

Os cuidados para evitar o descascamento das su-
perfí cies devem começar no início da obra já que este 
problema pode ocorrer por vários moti vos, inclusive 
por equívocos cometi dos no momento da primeira pin-
tura. Falta de aderência do produto uti lizado devido à 
presença de pó ou umidade na superfí cie a ser pintada 
e a falta de diluição da ti nta são as principais causas de 
descascamentos.

Para evitar o descascamento, confi ra as dicas:
1. O procedimento mais adequado consiste em 

primeiro lugar, raspar e lixar toda superfí cie a ser pin-
tada, eliminando pontos descascados e tomando o 
cuidado de depois remover todo o pó resultante dessa 
operação;

2. Em seguida, deve-se aplicar uma demão de fun-
do preparador de paredes, indicado para superfí cies 
que apresentam baixa coesão, pois possui excelente 
poder de agluti nação de partí culas soltas;

3. Após a secagem do fundo preparador, aplique 
massa acrílica (áreas internas ou externas) ou massa 
corrida (somente áreas internas que não tenham con-
tato com água e vapor) para corrigir as imperfeições;

4. Novamente lixe e limpe o espaço com um pano 
úmido, eliminando totalmente pó.
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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

ARROZ DE FORNO
Ingredientes:
• 4 xícaras (de chá) de arroz cozido
• 1 lata de milho verde
• 1 lata de ervilha
• 1 lata de molho de tomate ( se preferir fa-

zer um caseiro, clique aqui: Molho de Tomate)
• 1 caixinha de creme de leite (200g)
• 1 xícara (de chá) de queijo ralado (muçare-

la, parmesão em pedaço, prato ou coalho)

Modo de Preparo:
Coloque o arroz cozido em uma travessa que 

possa ir ao forno. Junte a ervilha, o milho e me-
tade do molho de tomate e misture muito bem. 
Em uma vasilha misture o restante do molho de 
tomate com o creme de leite. Cubra o arroz tem-
perado com esta mistura e polvilhe o queijo rala-
do. Leve ao forno médio até dourar, cerca de uns 
20 a 30 minutos. Sirva quente.
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Mercado
Caxias

OVO DE PÁSCOA RECHEADO NA 
TRAVESSA

Ingredientes:
• 3 latas de leite condensado
• 2 latas de leite (medida da lata de leite condensado)
• Duas caixas de creme de leite
• 2 tabletes de chocolate meio amargo (350 g no to-

tal)
• Dois tabletes de chocolate ao leite (350 g no total)
• 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou maisena
• 6 gemas de ovo
• 1 xícara de amendoim, caju, castanha do Pará ou 

nozes picadas
• 1 colher de chá de essência de baunilha.
Modo de preparo:
1. Comece preparando esta receita de pavê de Pás-

coa pelo creme branco: dissolva a farinha ou maisena no 
leite e coloque em uma panela junto com o leite con-
densado e as gemas.

2. Então, leve ao fogo médio e que mexendo até 
engrossar.

3. Em seguida, quando o creme estiver espes-
so acrescente a essência de baunilha, misture e deixe 
amornar.

4. Então, depois adicione o creme de leite, misture 
e separe 1/3 do creme, que será o creme branco deste 
pavê de Páscoa.

5. Então, o restante iremos usar para preparar o 
creme de chocolate, de acordo com o passo seguinte.

6. Em seguida, pique o chocolate meio amargo e 
derreta no micro-ondas ou em banho-maria. Adicione à 
quantidade maior do creme branco e misture bem, para 
obter o creme de chocolate.

7. Por fim, comece montando o ovo de Páscoa na 
travessa: numa travessa ou assadeira coloque metade 
do creme de chocolate e coloque no congelador por 30 
minutos, para solidificar um pouco.

8. Então, depois cubra com o creme branco, polvi-
lhe o fruto seco picado e leve de novo ao congelador, 
novamente por 30 minutos.

9. Para finalizar esta sobremesa de Páscoa acres-
cente o restante creme de chocolate e devolva ao con-
gelador por 30 minutos.

10. Em seguida, derreta o chocolate ao leite, espa-
lhe sobre a última camada e reserve na geladeira por 2 
horas, para esfriar e para que se forme uma crosta de 
chocolate durinha, semelhante a um ovo de chocolate.

TORTA DE BANANA MAGNIFICA
Ingredientes: 
Para a massa:
• 3 bananas (caturra ou na-

nica), grandes ou 5 pequenas
• 2 ovos inteiros
• 1 1/2 xícaras de chá de 

açúcar
• 2 colheres de chá de mar-

garina ou óleo
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo branca
• 1 colher de chá de fermento em pó
• 1 colher de chá de bicarbonato
• 1 pitada de sal
• 1/2 xícara de chá de passas
• 1/2 xícara de chá de castanhas picadas
Para a Cobertura:
bananas nanicas, farofa feita com coco ralado, canela 

em pó, aveia e açúcar mascavo.

Modo de Preparo: 
Massa:
Bater o açúcar com a margarina ou óleo e os ovos assim 

que o fizer junte as bananas amassadas, misturando bem 
e agregue a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato.

Envolver as passas e as castanhas em farinha de trigo e 
misturar levemente à massa após despeje em um tabulei-
ro de tamanho médio, untado e enfarinhado.

Cobertura:
Usar bananas fatiadas no sentido do comprimento 

para cobrir toda a massa e Salpique a farofa sobre as ba-
nanas.
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Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

FILÉ DE MERLUZA À ROLÊ

Ingredientes:
• 200 gramas de queijo muçarela
• 1 kg Filé de merluza
• Sal a gosto
• 1 Dente de alho
• Pimentão (vermelho, amarelo e verde)
• Limão

Modo de preparo:
1. Acomode os fi lés de merluza num recipiente e 

adicione o sal, o limão e o alho picado.
2. Mexa todos os ingredientes.
3. Esti que os fi lés numa superfí cie plana e adicione 

o queijo e as ti ras de pimentões. Enrole o fi lé e uti lize 
um palito (de churrasco) para fi xar o recheio.

4. Deixe assar até dourar.
5. O tempo médio de preparo será de 15 minutos, 

dependendo do braseiro uti lizado.
6. Vale lembrar que o fogo muito forte vai dourar 

por fora e não vai assar por dentro.
7. Depois é só servir. Bom apeti te.

BRIGADEIRO DE FORNO

Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado
• 400 ml de leite
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 3 gemas
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 5 colheres (sopa) de achocolatado em pó
• 1 xícara de chocolate granulado

Modo de preparo:
1. Em um liquidifi cador, adicione o leite condensa-

do, o leite, o amido de milho, as gemas, a manteiga, o 
chocolate em pó e o achocolatado em pó.

2. Bata bem e despeje em uma forma untada com 
manteiga.

3. Leve ao forno preaquecido (180° C) por 30 mi-
nutos.

4. Reti re do forno e adicione o granulado com o 
brigadeiro ainda quente.
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Qualidade, Preço e Bom Atendimento

4 DICAS PARA MANTER O CACHORRO SAUDÁVEL DURANTE TODO O ANO
1. Organize a rotina do seu cachorro
Você sabia que organizar a rotina do dog pode ser 

fundamental para mantê-lo saudável? Por exemplo: 
se você acostumar o seu cachorro a comer sempre no 
mesmo horário, ele vai conseguir desenvolver - assim 
como nós - hábitos alimentares mais saudáveis. E assim 
como criar uma rotina de alimentação para o pet é im-
portante, também é necessário atentar-se aos horários 
de sono do animal, separar momentos para banho e 
realizar passeios matinais com o cachorro.

2. Escolha a ração ideal para o dog
Você já parou para pensar sobre qual é a ração 

ideal para o seu cachorro? Há diferenças nutricionais 
que variam de acordo com a idade, o peso, o porte e 
o tamanho do animal. A ração para raças pequenas, 
por exemplo, é composta por mais proteínas e gordu-
ras que a ração para raças grandes. Essa, por sua vez, 
contém um teor reduzido de gorduras e nutrientes 
voltados para a maior sustentação do corpo do animal. 
Por isso, é muito importante atentar-se às especifici-
dades de cada tipo de ração - seja ela úmida, seca ou 
premium - e oferecer a composição ideal para o seu 
melhor amigo.

3. Leve o cachorro ao veterinário regularmente
Para manter o cachorro realmente saudável duran-

te o ano inteiro não tem como se esquecer das idas 
regulares ao veterinário. Isso é importante para definir 
uma alimentação ideal de acordo com a fase da vida do 
seu pet. Por isso, leve o seu melhor amigo a um profis-
sional adequado pelo menos uma vez a cada 3 meses.

4. Ter a carteira de vacinação do seu pet em dia
Saiba que a vacina para cachorro estimula a produ-

ção de anticorpos que irão proteger o animal de uma 
série de doenças.

Recomenda-se, por exemplo, que cães filhotes co-
mecem a tomar as vacinas entre 6 e 8 semanas de vida. 
Mas, para não correr nenhum risco, o ideal é combinar 
direitinho com o médico veterinário do seu pet e criar 
uma carteira de vacinação para o bichinho.
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ACIDENTE/DOENÇA DO TRABALHO: 
FIQUE ATENTO AOS SEUS DIREITOS!

De acordo com a OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho), o Brasil é o 4º colocado no 
ranking mundial de vítimas de acidente de traba-
lho. Seja por ausência de EPI’s, por falta de treina-
mento adequado, por equipamentos precários, as 
causas são inúmeras para aqueles trabalhadores 
que sofreram acidentes de trabalho ou até mes-
mo desenvolveram doenças relacionadas ao seu 
trabalho. 

Em situações como essas o trabalhador deve 
buscar seus direitos perante a Justiça do Trabalho, 
podendo pleitear indenizações por danos ma-
teriais, danos morais, danos estéticos, entre ou-
tros a depender de cada caso, além de pensões 
e eventuais direitos trabalhistas sonegados pelo 
empregador. 

Além disso, de acordo com as consequências/
sequelas deixadas pelo acidente sofrido ou do-
ença desenvolvida, o trabalhador pode buscar o 
recebimento de benefício previdenciário junto ao 
INSS, tais como auxílio doença, auxílio acidente e 
aposentadoria por invalidez. Portanto, caso você 
tenha passado por alguma das situações descritas 
acima, é de suma importância estar ciente dos 
seus direitos e procurar um profissional especia-
lista para fazer valer esses direitos.

Flávio Braga Advocacia

DICAS PARA GANHAR DINHEIRO 
COMO MOTORISTA DE APLICATIVO

1) Resgate os seus sonhos
Muitos trabalham apenas para pagar contas, porém 

é preciso resgatar outros propósitos na vida além des-
ses. Já parou para pensar qual é de fato o seu sonho e o 
da sua família? Sabendo qual é esse objetivo, o quanto 
ele custa e em quanto tempo pretende realizá-lo, ele se 
tornará o maior estímulo para que você saia de casa to-
dos os dias para trabalhar com mais ânimo e propósito.

2) Fique atento aos ganhos e gastos
Independentemente de ser um trabalhador autô-

nomo ou não, é preciso conhecer os ganhos e princi-
palmente os gastos mensais. No caso de motoristas de 
aplicativos, os ganhos já são conhecidos imediatamen-
te a cada corrida, portanto é preciso definir qual será a 
porcentagem de lucro que pretende ganhar. Todos os 
gastos extras devem também ser contabilizados: pausa 
para café e lanches, etc.

3) De olho na manutenção
O veículo nesse caso é o principal instrumento de 

trabalho, portanto os cuidados com a manutenção de-
vem ser prioridade, principalmente porque a atividade 
irá exigir muito mais do carro, já que rodará sem parar. 

4) Cuidado com a saúde
Assim como o veículo é o principal instrumento 

para que o motorista possa realizar o trabalho, a saúde 
também entra nessa conta, afinal é preciso estar em ple-
nas condições para conseguir dirigir por um longo perío-
do. É preciso estipular um horário de trabalho e pausas 
para almoço, jantar, descanso, enfim, também cuidar da 
mente e do corpo para conseguir desempenhar o traba-
lho de uma maneira mais harmônica.

5) Busque fidelidade
Para que você possa ter um ganho recorrente e criar 

fidelidade com os clientes, aumentando a sua reputação 
no mercado, os cuidados com o serviço devem ser re-
dobrados, ou seja, manter o carro sempre organizado 
e limpo, ter uma relação amigável com os passageiros, 
oferecer outros serviços gratuitamente como balinhas 
ou água, enfim, são muitos os caminhos para conquistar 
cada vez mais clientes e se tornar um verdadeiro empre-
endedor no segmento.
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Sessão 
Curiosidade

TEMPERATURA DO CORPO  
HUMANO E FEBRE

O corpo humano apresenta uma temperatura 
normal entre 36 e 37,5ºC. Ela sofre alterações ao lon-
go do dia, estando mais próxima de 36ºC durante a 
madrugada e mais para 37,5ºC no final da tarde. Esta 
variação é chamada de ciclo circadiano da temperatu-
ra corporal. Uma temperatura de 37,5ºC no início da 
manhã tem muito mais relevância do que esta mesma 
temperatura no final do dia.

Algumas pessoas têm naturalmente temperaturas 
um pouco mais elevadas que outras, podendo apre-
sentar algo em torno de 37,5ºC ao final do dia sem 
que isso tenha qualquer significado clínico.  Por outro 
lado, há aqueles que possuem temperatura basal mais 
baixa, às vezes próximo de 35,5ºC. Nestes, uma tem-
peratura de 37,5ºC é algo bem acima do seu normal. 
Portanto, antes de se diagnosticar uma febre, é impor-
tante saber qual a temperatura habitual do paciente.

Consideramos febre a elevação da temperatura 
corporal acima da média do paciente. Como muitas 
vezes não temos um histórico da variação habitual da 
temperatura de cada indivíduo, usamos os valores mé-
dios encontrados em estudos para definir os limites de 
temperatura que indicam febre.

É importante termos em mente também que o 
modo como medirmos a temperatura corporal pode 
fornecer resultados diferentes. Quanto mais próximo 
do centro do corpo, maior será a temperatura.

Podemos aferir a temperatura corporal de quatro 
maneiras, com resultados diferentes:

• Temperatura axilar – normal até 37,2ºC.
• Temperatura oral (boca)  – normal até 37,5ºC.
• Temperatura timpânica (ouvido) – normal até 

37,5ºC.
• Temperatura retal (ânus) – normal até 38ºC.
Aumentos da temperatura corporal podem ocor-

rer em situações que não indicam doença, como exer-
cício físico, ambientes muito quentes ou frios, excesso 
de roupa ou alterações no ciclo hormonal feminino. 
Mulheres durante o período de ovulação apresentam 
um aumento de até 0,5ºC na sua temperatura corpo-
ral.

QUER DESCONTOS EM DIVERSOS 
SERVIÇOS?

Hoje em dia tudo que pudermos poupar em termos 
de produtos e serviços é de extrema importância para 
otimizar os nossos gastos - receitas e despesas.

Com o aplicativo ProcureAche Descontos temos 
essa proposta. Ao baixar no seu celular você terá acesso 
instantâneo a dezenas de cupons de desconto em di-
versos serviços, como clínicas odontológicas, desentu-
pidoras, encanadores, construção e reforma, pousadas, 
dentre uma infinidade de outros serviços!

Não perca mais tempo: É só baixar, selecionar o ser-
viço que você precisa, apresentar o cupom na tela do 
celular para o prestador de serviço e ele irá aplicar o des-
conto na hora do pagamento. Bora poupar dinheiro!?



SERVIÇOS ESPECIALIZADOSProcureAche 23Tiragem: 85.000 exemplares
Anuncie: 51. 981.427.686
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6 DICAS PARA MANTER O BANHEIRO 
SEMPRE IMPECÁVEL

1. Deixe um daqueles rodinhos 
muito usados para ti rar o excesso 
de água da pia da cozinha no ba-
nheiro.Assim, sempre que terminar 
o banho, é só usá-lo para puxar toda 
a água do box bem rapidinho.

2. Coloque um aromati zante 
quando achar que o cômodo está perdendo o cheirinho 
agradável. Escolha um canto no banheiro e posicione-o.

3. Use sabão neutro ou creme de barbear para dei-
xar as torneiras de cromo brilhando: De tanto a gente 
abrir e fechar as torneiras do banheiro para lavar as 
mãos e escovar os dentes, elas logo fi cam manchadas. 
Contorne esse problema com a aplicação de um pouco 
de sabão neutro e, depois, remova todo o produto bem 
rapidinho com um pano úmido. Outra dica é uti lizar o 
creme de barbear. O cromo vai fi car brilhando e pare-
cendo que acabou de passar por uma limpeza daquelas!

4. Mantenha o espelho impecável com algumas 
borrifadas de limpa vidros. Para não ter trabalho, a dica 
é não exagerar na quanti dade de produto e, depois, reti -
rar o excesso com a ajuda de um pano seco.

5. Use a mesma pasti lha do vaso para evitar o mau 
cheiro no ralo do box. Para fazer isso é só colocar o pro-
duto dentro do ralinho e deixá-lo ali enquanto ele faz 
efeito. Depois, é só ir trocando sempre que necessário. 

6. Tire sempre os fi os de cabelo depois do banho 
para evitar acúmulos, assim evitando futuros entupi-
mentos no box.
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VINAGRE NA LAVAGEM DE ROUPAS
Amaciante: Coloque 1 xícara de vinagre na máquina 

de lavar; ele substi tui a função do amaciante sem deixar 
cheiro.

Anti  odor: Coloque 1 xícara de vinagre durante a 
lavagem; ele ajuda a remover o cheiro de suor da roupa.

Cheiro a mofo: Coloque a peça de molho numa mis-
tura com 1 xícara de vinagre e 2 xícaras de água. O cheiro 
de mofo e do vinagre vão embora.

Manchas de suor: Coloque a peça de molho numa 
mistura com 1 colher de sopa de vinagre em 250ml de 
água morna. Reti re e lave normalmente.

Outras manchas: Esfregue a mancha com uma 
mistura de 3 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de 
sopa de detergente líquido e 4 xícaras de água.

Roupas bem sujas: Coloque de molho durante a 
noite numa mistura com 1 xícara de vinagre e 5 xícaras 
de água. Reti re e lave normalmente no dia seguinte.

Roupas novas: Coloque de molho rapidamente 
numa mistura de vinagre com água antes da primeira 
lavagem para impedir que a ti nta solte.

Fungos na máquina de lavar: Coloque 1 xícara de 
vinagre no interior da máquina e dar início ao ciclo de 
lavagem.

Resíduos de sabão: Adicione 1 xícara de vinagre 
branco em qualquer ciclo de lavagem. O ácido acéti co do 
vinagre branco elimina resíduos de sabão que possam 
ter se acumulado na roupa.

Limpa sua máquina de lavar: Pelo menos uma vez 
por mês, adicione 1 xícara de vinagre nesses comparti -
mentos e ligue a máquina, naturalmente, sem nenhuma 
roupa.

CHUVEIRO 127V OU 110V?
Uma dúvida muito frequen-

te dos usuários e até mesmo 
dos profi ssionais de instalações 
elétricas é a diferença entre as 
tensões 127V e 110V, sendo que 
no Brasil o padrão de tensões 
para uso residencial e predial é 
127V e 220V. A tensão de 110V 
já foi uti lizada no Brasil e ainda 

é uti lizada em alguns países, portanto todos os equipa-
mentos elétricos fabricados no Brasil atualmente estão 
preparados para operar em 127v.

Sendo assim, se você pedir um chuveiro 110V na 
loja de material elétrico, naturalmente a tensão do 
equipamento será 127V, ou seja, o 110V se tornou 
apenas uma “referência” para o 127V. Atualmente é 
possível encontrar chuveiros elétricos em diversas po-
tências, dentre as mais comuns estão: as potências de 
5500w e 7500w. Ainda é possível encontrar potências 
menores como 4500w e 3200w.
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COMO TIRAR FORMIGA DO AÇÚCAR
1. Guarde o açúcar em um pote her-

méti co em um local alto: Armazene o 
alimento em um local bem vedado - de 
preferência em um pote de vidro ou de 
plásti co herméti co (que impede a entrada de insetos). 
Lembre-se de nunca deixar o açúcar na embalagem ou 
mal fechado na prateleira, pois assim, as formigas serão 
atraídas e entrarão no recipiente com facilidade.

2. Limpe as prateleiras e a pia com uma solução de 
água e vinagre branco: Prepare uma solução com água e 
vinagre branco nas mesmas proporções e, então, borrife 
direto nas prateleiras e na pia. Use uma fl anela para es-
fregar e pronti nho!

3. Espalhe cravos e canelas em saquinhos ou poti -
nhos pelas prateleiras: Especiarias com cheiro forte tam-
bém são óti mas para afastar os insetos! Uma boa dica 
é preencher saquinhos de tule com cravos e deixá-los 
em pontos estratégicos da cozinha - nas prateleiras ou 
em cima da pia. Você também pode espalhar canelas em 
pau perto das vasilhas com alimentos.

Acesse o novo site da

/procureacherevista
Siga-nos também nas redes sociais:

/revista_procureache

+RÁPIDO
EDIÇÕES ANTERIORES

FALE COM A NOSSA EQUIPE
ACESSO ANTECIPADO À ÚLTIMA EDIÇÃO

+DICAS

www.procureacherevista.com.br
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AULAS DE INFORMÁTICA PARA 
TODAS AS IDADES

A Feedback Soluções em Informáti ca tem 
suporte em hardware e soft ware para você e 
seu negócio. Atua nas mais diversas áreas: em-
preendedorismo, escritório ou mesmo em ne-
cessidades especiais.

Com presença há mais de 10 anos no aten-
dimento às demandas tecnológicas, encontre 
aqui um atendimento personalizado, confi ável 
e com a garanti a de sati sfação.

Trabalhamos com diversas formas de paga-
mento. Entre em contato--> 51 984058299

NOVIDADES DO PIX PARA 2021

Enquanto cai no gosto do consumidor, o Pix 
começa a adotar uma agenda evoluti va de novas 
funcionalidades em 2021. O diretor de Organiza-
ção do Sistema Financeiro e de Resolução, João 
Manoel Pinho de Mello, anunciou o cronograma 
previsto para o ano na abertura da 12ª reunião 
plenária do Fórum Pix, realizado no dia 28 de ja-
neiro.

Entre as novidades anunciadas, estão:
• Inclusão da conta salário na lista de contas 

movimentáveis por Pix
• Integração dos aplicati vos das insti tuições 

com a lista de contatos nos smartphones, para 
facilitar a identi fi cação dos usuários que apa-
recem nos contatos e possuem o celular como 
chave Pix;

• Possibilidade de devolução ágil de recur-
sos pela insti tuição recebedora, em casos de fun-
dada suspeita de fraude ou falha operacional nos 
sistemas das insti tuições parti cipantes;

• Saque Pix, para dar ao consumidor mais 
uma opção de obtenção de dinheiro em espécie 
e para facilitar a gestão de caixa do lojista;

• Pix por aproximação, para dar mais faci-
lidade e conveniência na iniciação de um Pix e 
para atender casos de uso específi cos;

• Iniciador de pagamentos no Pix, com de-
senvolvimentos que seguirão o cronograma es-
tabelecido no Open Banking, para permiti r que 
os iniciadores possam ser parti cipantes do Pix 
agregando ainda mais competi ção ao arranjo.

Novidades

COLOCAR FOTO NO PLANO DE 
FUNDO DO TECLADO DO CELULAR

Além de possibilitar a mudança de cores e esti los 
do teclado, o Gboard permite que o usuário coloque 
uma foto da galeria no plano de fundo do teclado. A 
imagem aparece atrás das letras, com um efeito trans-
parente. Para ati var, toque no ícone do Google em cima 
do teclado → Ícone de "três ponti nhos" → "Confi gura-
ções" → "Tema" → Toque no ícone de “+” para esco-
lher a foto.
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Temas mais cobrados em 
História no Enem

Principais aspectos da Idade média, moderna e 
contemporânea
Expansão maríti ma, as grandes navegações

Renascimento e Reforma

Colonização da América

Brasil, da mineração à independência

Revolução Francesa
Independência da América espanhola e do 
Brasil
Brasil, do Reinado à República

República velha e Era Vargas

Brasil, da democracia à ditadura

Mundo atual

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

CAMPANHA EM PROL DA EDUCAÇÃO 
TAMBÉM ATUA NO COMBATE À FOME 

E NA PREVENÇÃO DA COVID-19 
A tradicional campanha en-

tregará kits de material escolar 
para milhares de crianças e ado-
lescentes de famílias em situação 
de vulnerabilidade social no país. 
Neste ano, por conta da pande-
mia da Covid-19, a LBV também 
os proverá com cestas de alimen-
tos e kits com produtos de limpeza. 

De janeiro a março, serão entregues ao todo, 25 
mil kits de material escolar, 30 mil cestas e 30 mil 
kits de limpeza. Para tanto, ela conta com o apoio 
de seus colaboradores, voluntários, amigos e parcei-
ros. As doações para a campanha Criança Nota 10 
— Proteger a infância é acreditar no futuro! podem 
ser feitas diretamente no site www.lbv.org ou pelo 
telefone 0800 055 50 99. 

MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS
Howard Gardner (1983) ensina 

que existem sete ou oito ti pos di-
ferentes de inteligência. Veja quais 
são elas:

1) Inteligência lógica
Capacidade de raciocínio. 

Exemplo: raciocínio matemáti co e 
argumentati vo.

2) Inteligência linguísti ca
Capacidade de ler, escrever e usar a linguagem.
3) Inteligência musical
Capacidade de lidar com sons, de tocar instrumen-

tos, aprender música. Exemplos: músicos e composito-
res.

4) Inteligência corporal
Capacidade de controlar o corpo. Exemplos: atle-

tas e bailarinos.
5) Inteligência interpessoal
Capacidade de relacionar-se com outras pessoas. 

Exemplos: vendedores, oradores, assessores de im-
prensa.

6) Inteligência introspecti va
Capacidade de bem relacionar-se consigo mesmo, 

que consegue desenvolver ao máximo suas potencia-
lidades.

7) Inteligência espacial
Capacidade de raciocínio em espaços abertos. 

Exemplos: navegadores, arquitetos e pilotos.
E, ainda temos as INTELIGÊNCIAS ARTÍSTICA e 

EMOCIONAL que estão presentes em algum nível em 
todas as outras.
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“A minha data de nascimento soma 3  e eu 
gostaria de saber quais seriam as profi ssões mais 
favoráveis.

– Adriana Hoff mann, Canoas/RS
Anna Marya: Para o número 3 são profi ssões 

que requeiram imaginação, inspiração, criati vida-
de, comunicação, senso artí sti co, expressão, con-
tatos sociais, viagens. Jornalista, arti sta, comu-
nicador, vendedor, professor, atuação na TV, em 
teatro e em fi lmes, cantor, decorador, relações 
públicas, promotor de eventos, telemarketi ng.

“Se puderes me ajudar eu agradeço. Tenho 
que escolher o dia que inicio num emprego novo. 
Posso escolher no período de 01 a 20/02/2021.
Me chamo Miguel De Souza e nasci 22/01/1978. 

Porto Alegre/RS
Ana Marya: No período de 22/01/2021 a 

21/01/2022 estarás num ANO PESSOAL 1. O ide-
al para iniciares no emprego é no dia 08 e 17/02 
porque estarás num DIA PESSOAL 1 que é o dia 
favorável para começar projetos, ingressar num 
novo emprego.

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

NUMEROLOGIA: INTERPRETA-
ÇÃO ATRAVÉS DOS NÚMEROS

Freio ti po Canti lever - É um mo-
delo que prati camente caiu em desuso 
devido à difi culdade de sua regulação, 
mas você pode encontrá-lo nas bicicle-

tas mais anti gas, em especial as mountains bikes. Esse 
freio funciona de forma simples e é composto por um 
cabo de aço que é ligado ao outro cabo de modo que 
formam uma estrutura em “Y” e em cada parte das pas-
ti lhas é acionado a frenagem.

Freio ti po V-Brake - É um modelo mais facilmente 
encontrado nas bicicletas simples e de entrada. A sua 
popularidade se deve ao baixo preço e facilidade de 
manutenção. O modelo deste freio é composto de duas 
hastes paralelas que formam a letra “V”. O cabo de aço 
aproxima-se das partes das pontas superiores das has-
tes enquanto as pasti lhas se comprimem contra a late-
ral do aro da bicicleta.

Freio ti po hidráulico - É um modelo que se asseme-
lha bastante ao V-Brake e é facilmente encontrado no 
biketrial. Ele é poderoso, requer uma certa manutenção 
e é um pouco mais caro.

Freio a disco - Trata-se de um modelo que é reco-
nhecido pela sua efi ciência. O formato dos freios a disco 
são: mecânico e hidráulico, sendo que este é considera-
do mais efi ciente que o primeiro e mais caro. O freio a 
disco pode ser encontrado em 4 tamanhos diferentes 
de acordo com seus rotores (ou discos) 140 mm, 160 
mm, 180 mm e 200 mm. A dica é: quanto maior é o 
tamanho do rotor mais efi ciente é o freio. Mas não es-
queça também de que ele se torna mais caro.

TIPOS DE FREIOS PARA BIKES
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Vamos dar risada?
O PAPAGAIO ESPECIAL
O freguês entrou na loja de animais e
disse ao vendedor:
— Queria um papagaio que fosse especial.
— Chegou na hora certa! Temos um bilíngue. Se 

levantar a pati nha direita, ele fala inglês. Se levantar 
a pati nha esquerda, ele fala francês.

— E se eu levantar as duas pati nhas?
Perguntou o freguês.
O papagaio respondeu:
— Aí eu caio!

LIÇÃO DE CASA
No primeiro dia de aula, a professora passou uma 

lição de casa. No outro dia, ela cobrou o dever dos 
alunos:

— Todo mundo aqui fez a lição de casa?
Todos os alunos disseram que sim, menos o João. A 

professora perguntou:
— Por que você não fez a sua lição de casa, João?
— Ora, professora, porque eu moro em aparta-

mento.

No intervalo da aula, Victor pergunta ao Pedro:
— Pedro, você conhece a foca que morreu de la-

ti nha?
— Não conheço. Como aconteceu isso?
— Ela pulou no mar achando que lá não ti nha tu-

barão, mas lá ti nha!

DICAS PARA UM BOM CHIMARRÃO
A cuia: Deve estar bem seca. Para 

a lavagem use somente água e deixe-
-a na horizontal para secar. Assim, o 
oxigênio pode circular melhor dentro 
dela.

A bomba: Dê preferência para 
bombas de aço inoxidável, pois não 
dá gosto e não interfere no sabor da 
erva do chimarrão.

A água: Deve ser mineral ou fi ltrada. A quanti da-
de também é importante, pois se houver pouca água 
a bomba pode entupir. O certo é preencher a cuia com 
água até o pescoço. A temperatura não deve passar dos 
70ºC, para não queimar a erva. Se a água ferver, não 
adianta esperar esfriar ou misturar com água fria, pois 
ela já perdeu o oxigênio e pode ti rar o sabor da erva.

A erva: Deve ser conservada na geladeira. Se manti -
da no congelador, ela poderá ser consumida pelos próxi-
mos cinco anos. Na hora de comprar, escolha de acordo 
com a data de fabricação, assim ela estará mais fresca.




