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Serviços Especializados

Caça Vazamentos

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

991.475.637
3423.2521

joseluislula@hotmail.com

HIDRÁULICO 24HORAS
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SÉRIE MITOS SOBRE A PERDA
AUDITIVA

Aviamos
receitas

Mito 6 - Você diz a si mesmo: “Aparelhos auditivos
são muito caros.”
Verificação da realidade: Alguns produtos de alta
tecnologia, como celulares, computadores e televisores costumam ter um valor alto, mas as pessoas que os
compram não acham que são muito caros.
A verdade é que analisar um produto pela relação
custo-benefício significa avaliar se a eficiência que ele
oferece é compatível com o seu preço. Ou seja, é um
indicador sobre o seu valor de uso. E isso começa no
preço, passa pela qualidade do produto, durabilidade,
e principalmente por sua utilidade.
Ouvir claramente proporciona uma vida saudável,
feliz e ativa. Quanto isto vale para você?
Os especialistas em audição recomendarão as opções de aparelhos auditivos que melhor atendam às
suas necessidades auditivas, estilo de vida e orçamento.
Mito 7 - Você diz a si mesmo: “Eu posso economizar
dinheiro adquirindo apenas um aparelho auditivo.”
Se você tem perda auditiva em ambos os ouvidos,
precisa de dois aparelhos auditivos.
Há uma razão pela qual você tem dois ouvidos:
você utiliza os dois para localizar a origem dos sons,
manter o equilíbrio e compreender conversas em um
ambiente ruidoso.
Comprar um aparelho auditivo para economizar
dinheiro quando você precisa de dois é como comprar
apenas um sapato - ou meio par de óculos, ou até mesmo reduzir pela metade a dose diária de algum medicamento indicado pelo seu médico.

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

Av. Teresópolis, 3173
otica_reis@hotmail.com

Oferecemos:

www.lardoidoso.com

* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais
e coletivos
* Ambiente familiar
99287-7393
Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS

99453.5544
99360.5001

Tiragem: 123.000 exemplares

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
3022.2100 / 98201.0132

4

Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche

Saúde e Bem-Estar
POTENCIALIZE SUA VIDA

O que é Biodança? Quando se fala em dançar, as
pessoas pensam logo em dança de salão ou em colocar malhas de balé e fazer passos mirabolantes. É difícil
pensar em uma dança que vá além de padrões estéticos e ainda mais improvável conceber uma dança que
possa induzir modificações existenciais. Essa é a proposta inovadora da Biodança.
Rolando Toro, um antropólogo e psicólogo chileno,
através de seus estudos antropológicos, percebeu que
a dança sempre foi usada desde tempos remotos, como
instrumento de vinculação e comunicação. Assim, expressava com profundidade conteúdos emocionais
humanos. Ela é usada para comunicar e unir membros
do grupo, em ritos de passagem e celebrações. A dança,
portanto, pode evocar e comunicar o que sentimos de
forma profunda e reveladora.
A dança que Toro buscou foi o movimento pleno de
sentido: cada participante se movimenta a partir do seu
“sentir”. O simples fato de alcançar essa coerência é por
si só curativo, pois a possibilidade de atuar com fidelidade aos próprios sentimentos pode provocar mudanças profundas na vida de uma pessoa.

DICAS DE SAÚDE PARA OS OLHOS

Assim como todas as fontes de energia, o sol é
essencial e necessário, mas também pode provocar
graves danos aos seres humanos. A radiação ultravioleta (UV) transporta a maior parte dos perigos da
luz solar, queimando a pele e os olhos, provocando
danos a longo prazo quando desprotegidos.
Os raios UV do sol são um perigo claro e presente
nos dias ensolarados e igualmente nocivos nos dias
nublados.
Para proteger os seus olhos dos danos provocados pelo sol e pelos raios UV:
• Use óculos de sol de qualidade, com proteção
contra os raios UV comprovados.
• Use chapéu com aba longa e faça intervalos à
sombra
• Nunca olhe diretamente para o sol, especialmente com binóculos ou durante um eclipse solar.

* Trecho do texto de Danielle Tavares

DISK ÓPTICA – A ÓPTICA QUE VAI ATÉ VOCÊ
Jane Gornicki Slaski – Técnica óptica responsável

MUITA ATENÇÃO AOS SEGUINTES SINTOMAS:

Tristeza e falta de motivação, ansiedade, crises de pânico, fobias
e medos exagerados, vícios, inibição social, medo de dirigir, compulsão
alimentar, dificuldade de falar em público, insônia, relacionamentos
complicados, traumas, permanência de pensamentos negativos? Se
você identificou um ou mais destes sintomas, você precisa conhecer o
magnifico universo da Hipnoterapia. Marque seu horário com um profissional renomado, membro da SBH, e conheça como a Hipnoterapia
pode ajudar você a superar suas dificuldades de forma 100% natural.
Rodrigo Ambros Wieczorek - Fone / Whatsapp: (51)98013-2811 - Hipnoterapeuta
Membro da Sociedade Brasileira de HIPNOSE - SBH ID 0133
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HIPNOTERAPIA CLÍNICA

A hipnoterapia é uma técnica terapêutica cientificamente comprovada através de estudos da neurociência,
reconhecida pelos principais órgãos de saúde no Brasil e no
mundo. Esta técnica utiliza através de um relaxamento mental e corporal a comunicação com a mente subconsciente
para acessar as causas dos problemas emocionais. Mediante este acesso, técnicas são utilizadas para ressignificar, dissociar, mudar, transferir, ou o que for necessário para que
esta causa inicial deixe de ser repetida pela mente consciente toda vez que o cliente acessa determinada emoção.
É uma técnica extremamente segura e confortável, que não
tem contraindicações e não deixa sequelas negativas. Em
nenhum momento, o cliente perde a consciência. Ele fica
100% ciente de todo processo e interagindo. Se você está
em sofrimento emocional e quer resultados rápidos e eficazes para tratar problemas que vão desde depressão, fobias,
ansiedade, estresse, distúrbios alimentares, lutos, medos,
autoestima, gagueira e muitos outros de causas emocionais
psicossomáticas, procure um profissional qualificado, tire
suas dúvidas e faça mudanças significativas na sua vida.
A hipnoterapia é neurociência aplicada ao desenvolvimento
humano e ao potencial da sua mente. Permita-se!!

BARRAS DE ACCESS

É um processo terapêutico transformador que
funciona através de toques suaves em 32 pontos na
cabeça. Eles se conectam com diferentes aspectos
de nossa vida e armazenam componentes eletromagnéticos de sinapses neurais. Essas trazem as
experiências negativas que vivemos e que condicionam os padrões de nossa personalidade, responsáveis por nos trazer sofrimentos e limitações.
Cada ponto possui registros de milhares de
informações que, por sua vez, impedem o nosso
desenvolvimento pleno e a conexão com nossa essência.

Maria Garroni - Facilitadora e Praticante de
Barras de Access - Fone: (51)99738-2811
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Residencial Geriátrico Gávea FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA
OSTEOPOROSE

É uma doença reumática assintomática, lenta e
progressiva. Caracteriza-se por diminuição da massa
óssea e deterioração do tecido ósseo. Esse fator causa
aumento de fragilidade óssea, e consequentemente,
torna o indivíduo mais suscetível a fraturas. Há também
subsequente redução dos níveis de minerais ósseos,
o que diminui a resistência do osso. As primeiras manifestações clínicas surgem quando a perda de massa
óssea chega proximamente a 30 a 40%. Pode ocorrer
em ambos gêneros, mas nas mulheres é mais frequente, principalmente após a menopausa. Existem também alguns fatores de riscos para ocorrência de osteoporose, entre eles: tabagismo, alcoolismo, inatividade,
hipertireoidismo, entre outros. O tratamento ideal é o
caráter preventivo. A fisioterapia é uma grande aliada
no tratamento da osteoporose e baseia-se em prevenir
a progressão da patologia e prevenir quedas.
Quer saber mais sobre estes assuntos, entre outros? Fale conosco: (51) 99600-9462 (whatsapp)
Daiane Nunes Ulinowski - Fisioterapeuta Humanize Home Care

5 RAZÕES PARA ESCOLHER UM
PURIFICADOR EUROPA

- Há 35 anos a Europa fabrica purificadores
de alta qualidade e com garantia de pureza da
água.
- Praticidade e comodidade para você e sua
família.
- Gera economia, dispensando o uso de
galões e garrafas de água descartáveis que poluem e contaminam o meio ambiente.
- Instalamos e oferecemos assistência técnica permanente e com garantia.
- Cuidando da qualidade da água e do planeta.
Telefones: (51)3085-3777 / 99189-5942
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A TÃO AGUARDADA PRIMAVERA
Ah, a primavera… A época em que tudo floresce! A
primavera tem ínicio, geralmente, em setembro e acaba
em dezembro, com a chegada do tão aguardado verão.
É a estação preferida de muitos pela beleza que traz
para as cidades, principalmente as mais arborizadas.
Assim como as árvores florescem nesse período,
a primavera também pode nascer em nós! Também
passamos por outonos e invernos, mas temos a chance
de nos renovarmos nas primaveras que a vida traz. Já
pensou nisso?

DIFERENÇAS ENTRE OS RAIOS UVA
E UVB

O fator de proteção solar (FPS) é um
ponto importante para
evitar os efeitos do sol
na pele, já que indica o
nível de proteção contra os raios UVA e UVB.
UVA – a intensidade varia pouco durante o dia,
mas ele penetra profundamente na pele, sendo principal responsável pelo envelhecimento e pelo câncer
de pele;
UVB – é mais intenso entre 10h e 16h, sendo principal responsável por queimaduras e vermelhidão da
pele.
Apesar dos perigos da exposição ao sol, ele é essencial para a saúde. Recomenda-se ficar exposto ao
sol de 15 a 20 minutos, diariamente, para obter vitamina D. Mas, nunca esqueça de seguir cuidados em
longas exposições.





BENGALAS

CRISTO

REDENTOR
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TERAPIA COM AS BARRAS DE ACCESS

Já ouviu falar que as crenças dominam nossa vida, determinando nossos resultados de abundância ou escassez, de saúde ou até de doença? E quando nos
damos conta de que atraímos exatamente o que temos em nós, podemos, sim,
limpar tudo e ter uma vida mais leve e fácil. Uma das maneiras de liberação destas
crenças é através de uma ferramenta chamada Barras de Access®, feita a partir de
toques em 32 pontos da cabeça os quais armazenam as sinapses neurais que criam
os padrões comportamentais. Na ExtraordinariaMente dispomos de atendimentos e também de cursos para
se tornar um Terapeuta de Barras de Access®, próximas turmas dias 13/10 e 20/10. Agende seu horário para
um bate-papo (51) 40668076. ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento Pessoal & Profissional.

OUTUBRO ROSA
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a
sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de
mama. A mobilização visa também à disseminação de
dados preventivos e ressalta a importância de olhar
com atenção para a saúde, além de lutar por direitos
como o atendimento médico e o suporte emocional,
garantindo um tratamento de qualidade.
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TOP OF MIND 2019

É com muito agradecimento a DEUS, aos meus
pacientes e à parceria com a revista ProcureAche
que ganho pelo segundo ano consecutivo o TOP OF
MIND de 2019 na categoria de Quiropraxia, Fisioterapia e Filosofia Clínica.
O atendimento personalizado e de respeito pela
singularidade das pessoas é reconhecido mais uma
vez! Só a agradecer!

Drª Jane Difini Kopzinski
Fone: (51) 99684-2953
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AQUI VOCÊ TEM AMIGOS
Há mais de 15 anos no bairro São Sebastião, a
Semprefarma conta com uma ampla variedade de
produtos e serviços, visando sempre a sua qualidade
de vida e bem-estar.
Medicamentos, perfumaria e serviços de ambulatório.
Venha conhecer nossa loja totalmente reformulada e ganhe um brinde especial.
Semprefarma Farmácias Associadas
Fone: (51) 3344-4743

ULTRASSOM DE ALTO PODER
Uma novidade é o Heccus Turbo Ibramed, que é
indicado para redução de
celulite, gordura localizada,
redução de medidas, eliminação de líquidos retidos, pré
e pós-operatório e melhora
na firmeza da pele. O aparelho associa ultrassom de
alta potência com correntes
elétricas, podendo optar por
Aussie ou polarizada.
Agende sua sessão conosco.

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

TERAPIA

Realizar terapia proporciona um reencontro consigo mesmo, de forma que os constantes dilemas do
dia a dia nos levam a buscar o sentido da vida; a possibilidade de encontrar novas maneiras de enxergar
os obstáculos presentes no cotidiano, construindo
novos horizontes para a busca da felicidade. Dê este
tempo para você.
Psicólogo Luis Felipe P Lopes
Fone: (51) 99312-0830
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SALADA MEDITERRÂNEA DE
GORGONZOLA

KNETIG
Comercial

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

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

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

Mercado
Ingredientes:
• 1 colher (café) de mostarda;
• 3 colheres (sopa) de suco de limão;
• 150 gramas de queijo gorgonzola;
• 5 colheres (sopa) de azeite de oliva;
• 100 gramas de nozes picadas;
• 1 pé de alface americana ou roxa lavada e
seca;
• 1 pé de rúcula;
• 2 unidades de pera;
• 4 unidades de figo;
• sal a gosto;
• pimenta-do-reino a gosto;
Modo de preparo:
1. Coloque o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda no fundo de uma saladeira e junte o suco de
limão, mexendo bem. Vá acrescentando 1/3 dos
cubos de gorgonzola, amassando bem com um garfo para transformar num creme grosso.
2. Acrescente o azeite aos poucos, mexendo
sempre. Junte as nozes, o restante do gorgonzola e
cubra com as folhas de alface rasgadas e as folhas
de rúcula.
3. Momentos antes de servir, corte as peras em
8 partes e os figos em 4 partes, disponha sobre as
folhas e mexa a salada de baixo para cima até que
fique bem temperada.

Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes
Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene
Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre
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CARRÉ DE CORDEIRO EM CROSTA DE SALSA E ALHO
3. Preaqueça o forno a 210 graus.
4. Aqueça um fio de azeite em uma frigideira. Quando estiver bem quente, coloque os
carrés e doure por 3 minutos cada lado.
5. Retire, tempere-os com sal. Com um pincel, passe a mostarda nos carrés e em seguida
empane-os com o pão triturado.
6. Forre uma assadeira com papel manteiga
e unte-o com um pouco de azeite. Acomode os
carrés e leve ao forno. Eu precisei de 40 minutos para ficar nesse ponto rosadinho que é o
ponto que eu gosto.
7. Faça as batatas na panela de pressão.
8. Sirva.

Ingredientes (2 ou 3 pessoas):
• 2 carré de cordeiro;
• 3 pães franceses;
• Salsinha a gosto;
• Alho picado a gosto;
• Sal a gosto;
• Mostarda Dijon o quanto baste;
• Azeite

Quer mais receitas como essa?
Siga-nos no Instagram:

@revista_procureache

Modo de preparo:
1. Raspe com a faca os ossinhos pra retirar
o resto de carne que fica, só para ficar bonito.
Coloque papel alumínio neles só para evitar de
queimá-los.
2. Triture os pães no processador e bata
junto o alho, a salsinha, o sal e um fio de azeite.
Experimente para ver se está do seu gosto.

Tiragem: 123.000 exemplares
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BOLO GELADO DE CHOCOLATE COM
MARACUJÁ

Ingredientes:
Bolo:
• 4 ovos;
• 1 xícara (chá) de açúcar;
• 1 e 1/2 xícara (chá) de leite quente;
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
• 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó químico;
• Margarina e farinha de trigo para untar
Mousse:
• 1 lata de leite condensado;
• 1 lata de creme de leite (300g);
• 1/2 lata de suco de maracujá (use a lata de leite
condensado vazia para medir)
Modo de preparo:
1. No liquidificador, bata todos ingredientes da
massa e despeje em uma forma retangular de 30cm
X 22cm untada e enfarinhada.
2. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 30
minutos.
3. No liquidificador, bata os ingredientes do
mousse de maracujá e reserve-o. Em seguida, corte a
massa ao meio e a coloque na forma.
4. Depois, pegue o mousse e utilize-o para rechear. Repita o processo com o restante da massa e
do mousse.
5. Espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas
antes de saborear.
6. Se desejar, fatie e embrulhe os pedaços em
papel-alumínio. Fica muito pratico na hora de servir!

BENEFÍCIOS DO CHÁ
CHÁ BRANCO - desintoxica, acelera o metabolismo e é diurético.
CHÁ VERDE - diminui o colesterol, controla
a pressão arterial e ativa o sistema imunológico.
CHÁ DE HIBISCO - reduz gordura e ajuda a
evitar a retenção de líquidos.
CHÁ DE CANELA E GENGIBRE - ambos
aceleram o metabolismo e melhoram a
disposição.
CHÁ DE OLIVEIRA - ajuda a eliminar gorduras da região da barriga.
CHÁ 30 ERVAS - diﬁculta a absorção de
gordura e combate estrias e celulite.
Tiragem: 123.000 exemplares

BISCOITO DE MAISENA

Ingredientes:
• 1 xícara (chá)
de farinha de trigo;
• 4 xícaras (chá)
de maisena;
• 1 xícara (chá)
de açúcar;
• 2 xícara (chá)
de margarina sem sal;
• coco ralado à vontade

Modo de preparo:
1. Junte todos os ingredientes e misture, amassando bem.
2. Faça bolinhas, coloque-as em uma forma, não
é necessário untá-la.
3. Com um garfo aperte as bolinhas deixando-as
levemente achatadas.
4. Leve ao forno médio por 10 minutos.
5. Experimente com um delicioso chá.
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DICAS DE COMO IDENTIFICAR MENSAGENS DUVIDOSAS NO WHATSAPP

Tecnologia
COMO ECONOMIZAR DADOS
MÓVEIS? 5 DICAS ESSENCIAIS

1) Mensagens incorretas: desconfie de mensagens que apresentem erros gramaticais ou de grafia;
2) Links desconhecidos: evite acessar links de
origem desconhecida ou mensagens que peçam para
clicar em um endereço específico;
3) Spam: avalie criticamente mensagens que peçam que você compartilhe conteúdo com a sua lista
de contatos;
4) Compartilhamento de dados pessoais: não
responda pedidos de desconhecidos para que você
compartilhe dados pessoais, como: cartão de crédito,
conta de banco, aniversário, senhas etc.
5) Mensagens “oficiais” do WhatsApp: o
WhatsApp nunca vai enviar mensagens diretas a você.
Lembre-se que o aplicativo é gratuito e você nunca
terá que fazer algo para usar o app de graça.
6) Promoções: quando você recebe um cupom ou
uma promoção pelo WhatsApp, antes de clicar no link,
cheque no site oficial da empresa se a oferta é real e
confirmada pela loja em questão.

Tiragem: 123.000 exemplares

1) Prefira o Wi-fi: seja em algum restaurante ou na
casa de um amigo, tente usar o wi-fi. Parece um pouco
deselegante, mas a maioria dos estabelecimentos fornece a senha da internet sem maiores problemas. Isso
vai ajudar a poupar a internet do seu smartphone.
2) Não baixe aplicativos com os dados móveis
ligados: pode parecer inofensivo, mas fazer download
de jogos e aplicativos com a internet do celular é como
se fosse um suicídio da pobre coitada. Use o wi-fi para
baixar qualquer tipo de arquivo, mesmo que ele seja
pequeno.
3) Desligue os dados móveis: sempre que não
estiver usando, desligue a internet do seu celular.
Muitas das vezes alguns aplicativos funcionam em segundo plano ou até mesmo atualizam, sem que você
perceba. Isso consome ainda mais os dados móveis
e, na hora que você precisar, não haverá um pingo de
internet.
4) Segundo plano e atualização: a maioria dos
aplicativos, principalmente as redes sociais, funciona em segundo plano, mesmo que você não esteja
usando no momento. Por conta disso, as notificações
continuam chegando, a todo o momento. Desative em
configurações.
5) Use apps offline: usar aplicativos como Spotify e Netflix com a internet móvel pode crer que ela vai
acabar em no máximo 5 músicas ou um episódio da
sua série favorita. Para evitar esse desperdício, prefira
o wi-fi ou baixe e usufrua desses serviços de maneira
offline.
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Profissionais ao seu alcance

AQG
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Pet & Agro
CHOCOLATE É MUITO BOM... MAS NÃO
PARA O SEU PET !

O chocolate não é bem aceito pelo organismo dos animais, e
oferece um alto risco de intoxicação. Os cães e gatos não possuem,
no seu sistema digestivo, as enzimas responsáveis pela digestão
desse alimento que, em pequenas quantidades, pode levar 2 a 3
dias para ser digerido e, em grande quantidade (+ de 100 g), pode
até matar.
Agrade seu amigo com petiscos próprios para pets.
Victor Soares – Médico Veterinário CRMV-RS 3868
Vitalpet Porto Alegre – Plano de saúde animal

SAÚDE TOTAL

Você sabia que manter as vacinas em dia do
seu Pet é essencial? As vacinas devem ser aplicadas
sempre dentro do prazo recomendado pelo Médico
Veterinário, pois elas possuem um período de proteção e, após passar esse tempo, seu animal pode ficar
exposto às inúmeras doenças existentes. Associado
ao protocolo de vacinas atualizado, algumas outras
medidas são importantes para manter a saúde do
seu Pet e oferecer mais qualidade de vida a ele. Ficou
curioso? Venha nos visitar que te orientamos.

Bichos & Caprichos

PROMOÇÃO OUTUBRO
BICHOS E CAPRICHOS

51 992858500

Qualidade, Preço e Bom Atendimento

Tiragem: 123.000 exemplares
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Assessoria Jurídica / Empresarial
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NAS TOMADAS DE
DECISÕES DA EMPRESA

REVISÕES DE BENEFÍCIOS NO INSS

Prever o futuro trilhando o caminho certo e desviando dos erros. Pode parecer impossível e fantasioso, mas não é. No mundo dos negócios, esse cenário
é possível por meio de uma boa assessoria contábil.
Riscos, lucro e rentabilidade fazem parte do cotidiano desses profissionais, que auxiliam os gestores na
tomada de decisões por meio de seu conhecimento
da área.
Pode parecer claro para o contabilista, mas fazer
com que o cliente entenda a necessidade do seu trabalho é um desafio — pois muitos ainda acreditam
que soluções caseiras como planilhas em Excel resolvem o caso.

Tiragem: 123.000 exemplares

Muitas pessoas podem ter direito a revisões em
seus benefícios junto ao INSS. Porém, por desconhecerem seus direitos, acabam perdendo a oportunidade de elevarem seus rendimentos. Algumas das
principais revisões se dão nas seguintes situações:
1. Aposentadoria Especial (atividades insalubres/
perigosas), ocasião em que mesmo o trabalhador
exposto a tais agentes nocivos, não lhe é concedida
a aposentadoria especial, hipótese que lhe renderia
um benefício com valor integral e sem incidência de
fator previdenciário; 2. Reclamatória Trabalhista vitoriosa e que, a depender dos direitos reconhecidos na
justiça trabalhista, pode render direito à revisão no
benefício previdenciário; 3. Período de trabalho no
serviço público, quando em alguns casos se consegue a averbação do referido período e aumento no
tempo de contribuição, gerando reflexos no valor do
benefício; 4. Atividades Concomitantes (mais de um
emprego ao mesmo tempo), hipótese em que o Judiciário tem entendido que o valor das contribuições
sobre cada trabalho deve ser somado, desde que não
ultrapasse o teto previdenciário, o que reflete em
um valor de benefício maior; 5. Inclusão do Auxílio
Acidente no cálculo do benefício de aposentadoria,
hipótese em que o segurado deve ter somado ao
seu salário de contribuição o valor do Auxílio Acidente recebido, para fins de cálculo do valor de sua
aposentadoria; dentre outras hipóteses de revisões
previdenciárias. Caso você se enquadre em uma das
hipóteses acima, procure um profissional especialista e assegure seus direitos.
Flávio Braga Advocacia
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Decoração

COMO MANTER ESTOFADOS E
POLTRONAS COM CARA DE NOVOS!

Em cidades úmidas, o ar condicionado e o desumidificador de ambiente ajudam a equilibrar os níveis de umidade, evitando a proliferação de fungos
e mofo. Se você não tiver nenhum desses aparelhos
em sua casa, evite deixar a casa fechada por muito
tempo. Garanta sempre uma boa circulação de ar.
Deixe os sofás bem longe dos raios de sol. Eles
contribuem pra que as cores do sofá desbotem rapidamente, além de danificar a madeira e as fibras
naturais. Luz forte de luminária próxima ao móvel
também pode alterar a coloração do revestimento.
Muita atenção! Na hora de planejar os móveis da sua
sala pense bem nisso!
Que criança resiste pular em cima do sofá? Vai
ser difícil acabar com a brincadeira, mas lembre-se:
nenhum sofá merece ser pisado. Principalmente
porque isso danifica as costuras, o revestimento e a
estrutura do móvel. Evite também sentar nos braços
e na parte de cima do encosto.

Tiragem: 123.000 exemplares
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Turismo / Transportes
CALDAS DE PRATA COMPLEXO HIDROTERMAL

Localizado às margens do Rio da Prata,
junto ao Parque da
Cascata da Usina, o
complexo compõe um
belo cenário com piscinas cobertas e ao ar
livre, cachoeiras, penhascos e belas trilhas.
O lugar é lindo, as piscinas externas são separadas do Rio da Prata apenas por um calçadão, com
escadas que descem até as águas do balneário de
águas rasas ao lado de belos pináculos e paredões
de pedra e mata nativa.
O parque termal conta com 2 piscinas externas
agrupadas e 5 piscinas internas localizadas dentro
de um pavilhão. As águas brotam a uma temperatura de 41ºC, sendo que nas piscinas internas ficam
em torno dos 35ºC e nas externas, 30ºC.
Sua propriedade principal é a crenoterapia,
indicada para doenças do aparelho locomotor, cardiovasculares, dermatológicas, ginecológicas e neurológicas.
As águas termais, na forma de imersão, são benéficas para tratamentos de doenças reumáticas
como artrite, artrose, tendinites, entre outros. Na
forma de ingestão é indicada nas doenças do aparelho urinário e gastrointestinais. Além disso, são
sedativas e relaxantes musculares, proporcionando
uma sensação agradável.
Pé na Tábua Tur - Fone: (51) 98142-2072
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Construção e Reforma

PRESSÃO E VAZÃO DA RESIDÊNCIA
INCOMPATÍVEL COM O CHUVEIRO
E

A pressão da água é calculada em mca (metros
de coluna d´água). Para obter esta informação basta
saber qual a altura da sua caixa d´água. Por exemplo:
se a caixa d´água está localizada a 10 metros de altura, logo a pressão da água será de (10 mca). Então,
cruze esta informação com a quantidade de mca
indicada no seu chuveiro (verifique esta informação
na embalagem, manual de instalação ou entre em
contato com o fabricante) e compare se estão equivalentes ou próximas. Se a pressão do chuveiro for
muito superior ao indicado, a água não irá esquentar
o suficiente para garantir um bom banho. Neste caso,
instale uma válvula redutora de vazão.
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado
CALHAS
CHAMINÉS
COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com
(51)

3342.3449 |
984.246.025
992.646.712 |
993.365.516
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Serviços Especializados
COMO FAZER LAVAGEM DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA
Com a sua máquina
de lavar vazia, programe
um ciclo de lavagem
utilizando água quente
− opte pela temperatura
máxima. Se você possui
uma lavadora de roupas
frontal, poderá ver algumas bolhas de sabão se
formando por causa dos
resíduos
acumulados
na máquina de lavar. Após esse procedimento, você
pode fazer outra lavagem acrescentando um copo
de vinagre branco destilado.
Além de limpar o filtro, esse tipo de procedimento é importante para impedir o acúmulo de sujeira
e limo em cantos pouco visíveis da sua lavadora de
roupas. Repita esse procedimento pelo menos uma
vez por mês.
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Serviços Especializados

Madeiras para Vigamento

O QUE SÃO PANTOGRÁFICAS?
Grade pantográfica é um tipo
de grade de segurança cuja principal característica é ser retrátil. São
usualmente aplicadas em aberturas,
como portas e janelas. Diferentemente das grades comuns, elas podem ser abertas e fechadas sempre que
necessário, liberando assim passagens ou paisagens.
Em geral, grades pantográficas são fabricadas sob
medida para a abertura que se deseja proteger, de
modo que podem ser fabricadas em vários tamanhos
e cores. São compostas de uma armação completa de
perfis de ferros em formato xadrez, com trilho superior
e trilho inferior como guia.
Por serem em geral mais pesadas e complexas do
que grades fixas, são tidas como sendo menos suscetíveis a arrombamentos. Devido a sua construção,
costumam gerar ruido quando manipuladas. Essa característica é tida como importante em grades de segurança, pois tendem a alertar os ocupantes das áreas
protegidas.
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ENCONTRANDO A TEMPERATURA
IDEAL DO AR-CONDICIONADO

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

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

CR
EXTINTORES

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

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

Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

Para começar, de nada
adianta chegar em um ambiente quente e colocar o aparelho
no 17ºC para gelar mais rápido.
Essa é uma prática relativamente comum, e tudo que ela faz é
sobrecarregar o ar-condicionado, sem que este, necessariamente, deixe o ambiente fresco mais rápido.
Em segundo lugar há que se levar em consideração que a temperatura considerada ideal muda com as
mudanças nos hábitos de vestir das pessoas. Isso mostra que o que pode ser bom para uma mulher de saia,
pode não ser tão confortável para um homem de calça
e casaco.
Vale ressaltar de novo que temperaturas muito baixas não fazem bem à saúde, principalmente no verão,
quando a temperatura externa está muito alta, e o choque térmico pode causar resfriados e outros problemas
de saúde.

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51)
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DESAMARROTAR ROUPAS
Para desamarrotar roupas que já estão secas
sem ter que passá-las a ferro, Coloque-as de volta
na secadora com
um ou dois cubos
de gelo, o vapor irá
alisar a roupa em
instantes ou coloque uma toalha de
mão úmida, terá o
mesmo efeito que
o gelo!
Varal Clean Lavanderia
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Serviços Automotivos

GEO
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Palavras Cruzadas Diretas

Hora da piada!
Como o Batman abre a garagem?
Ele bat-palmas.

Por que o ângulo reto estava
com febre?
Porque estava com 90 graus.

Por que uma conversa entre galinhas nunca acaba?
Porque elas têm papo.

Se você deseja abrir uma loja,
recomendo vender fogões: só terá
produtos quentes!

Por que as rodas do trem são de
ferro?
Porque se fossem de borracha
apagariam a linha.

Por que a sala de aula parece
o mar?
Porque os professores navegam, os alunos boiam e as notas
afundam.
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Horóscopo

Telefones Úteis
SAMU ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro ------------------ 3289 7999
Defesa Civil ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal ------------------------191
Polícia Militar -------------------------------------190
Polícia Federal ------------------------------------194
Polícia Civil ----------------------------------------197
EPTC ------------------------------------156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros ------------------------------193
Disque-Previdência Social ------------------------135
Rodoviária --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE -----------------------------------0800 721 2333
Dmae ------------------------------------- 3289 9000
Detran --------------------------------0800 905 5555
Lista Telefônica -----------------------------------102
PROCON ----------------------------------- 3289 1774
Tiragem: 123.000 exemplares
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Educação

DAY CARE ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
* Crianças de 4 a 5 anos
e 11 meses;
* Equipe qualificada;
* Pedagoga especialista
em educação infantil;
* Neuropsicopedagoga;
* Psicopedagoga;
* Técnica do desenvolvimento infantil;
* Alimentação elaborada
no local com cardápio
elaborado pela nutricionista;
* Musicalização;
* Capoeira;
* Horta orgânica;
* Pátio com sombra natural e pracinha;
* Pátio monitorado com

câmara de segurança.
BERÇÁRIO
* Turno integral R$
700,00.
* Meio turno R$ 480,00.
MATERNAL E JARDIM
* Turno integral
R$ 600,00.
* Meio turno R$ 480,00.

AULAS DE INFORMÁTICA PARA TODAS AS IDADES

Informações - fone: (51)
3264-0572 e whatsapp:
(51) 98482-5288
Rua Dorival Castilhos
Machado, 430 - próximo
ao Zaffari Hípica

A Feedback Soluções em Informática tem suporte
em hardware e software para você e seu negócio,nas
mais diversas áreas de atuação,seja empreendedor,escritório ou para suas necessidades pessoais.
Com presença há mais de 10 anos no atendimento
às demandas tecnológicas, encontre aqui um atendimento personalizado, confiável e com a garantia de
satisfação.
Trabalhamos com diversas formas de pagamento.
Entre em contato--> 51 984058299

APLICATIVO DO ENEM

Você sabia que o Enem possui um aplicativo oficial,
completamente pronto para o candidato ter as principais
informações sobre o exame na palma das mãos? O aplicativo Enem já está disponível na App Store e no Google Play. Com ele,
você tem acesso a um cronograma oficial do Enem, além de ter acesso
às principais dúvidas dos alunos, sendo respondidas pelo próprio Inep.
Além disso, você também recebe notificações no seu celular, lembrando das próximas datas importantes para o exame e também tem
acesso ao gabarito oficial do Enem, com acesso às suas informações
cadastrais, notas e resultados do Enem.
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DETECÇÃO ELETRÔNICA

DE

VAZAMENTO

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

"

& 984.136.494

