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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 4 - Você diz a si mesmo: “Aparelhos auditivos me farão parecer e sentir mais velho.”
Verificação da realidade: A perda auditiva afeta
pessoas de todas as idades.
Ouvir com clareza e participar de conversas com
confiança e sem hesitação pode ajudá-lo a permanecer jovem e vibrante.
O que pode fazer você parecer velho é pedir
constantemente às pessoas que se repitam, perder
partes da conversa e responder inadequadamente.

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

Mito 5 - Você diz a si mesmo: “Os aparelhos auditivos são feios.”
Não mais. Os modelos mais
antigos eram grandes e havia
poucas opções. Mas hoje você
pode escolher entre dezenas
de possibilidades.
Os aparelhos auditivos
atuais são elegantes, discretos
e possuem design atraente, alguns tipos se encaixam completamente dentro do
canal auditivo, tornando-os quase invisíveis.
Não permita que prejulgamentos interfiram em
sua saúde e qualidade de vida.
Procure o profissional da saúde auditiva.

99287-7393
Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS

99453.5544
99360.5001
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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.
* Trecho do texto de Danielle Tavares

ASTIGMATISMO
• Defeito óptico resultante de uma curvatura
desigual, geralmente da córnea e mais raramente do
cristalino ou do globo ocular.
• É um tipo de erro refrativo em que o olho não
consegue focar a luz na retina de forma uniforme.
Isso faz com que a pessoa veja de forma retorcida ou
desfocada a qualquer distância.
• O astigmatismo pode se apresentar sozinho ou
associado à Miopia ou à Hipermetropia.
Atuamos com profissionalismo na busca de soluções às necessidades visuais. Trabalhamos com
total respeito e dedicação ao cliente. Contamos com
atendimento personalizado e especializado com produtos de alta tecnologia e valores que cabem no seu
orçamento. Temos atendimento domiciliar com hora
marcada.
DISK ÓPTICA – A ÓPTICA QUE VAI ATÉ VOCÊ
Jane Gornicki Slaski – Técnica óptica responsável
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ORTOPLASTIA

A Ortoplastia Podal destina-se a corrigir, tratar ou
auxiliar as várias deformidades dos pés e dedos através
de órteses em silicone moldável.
Identificar as patologias podais que podem ser
corrigidas através da confecção de órteses em silicone.
Ortoplastia é a técnica de utilização de órteses de
silicone personalizadas, modeladas especialmente de
acordo com a necessidade de cada caso, e funcionam
como protetores e corretores das deformidades ortopédicas dos pés.
• Tratamento indicado para todas as idades inclusive diabéticos, idosos, atletas profissionais e amadores
• Reposicionamentos dos dedos em deformidade;
• Protetores para calos ;
• Auxilia no tratamento do Hálux válgus; (joanetes).
• Compensação de atrito, para conforto de seus pés.
Consulte sempre um profissional habilitado em Podologia para o melhor cuidado dos seus pés.

Residencial Geriátrico Gávea

Fran Nobre Podóloga - Fone: (51)99971-3730

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
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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

CUIDE DA SUA SAÚDE MENTAL

A nossa saúde mental é muito importante. O que
você anda fazendo para manter a sua mente saudável e livre de problemas desnecessários? Comece
pensando no que realmente vale a pena se importar.
Depois pense se aquele problema pode ser resolvido
por alguma outra pessoa senão você. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas, seja generoso e sinta-se melhor por isso. O bem-estar provoca o
aumento de hormônios da satisfação, deixando você
cada dia mais feliz e realizado.
Procure programar-se para fazer uma atividade
da qual você gosta e te dá prazer.
Ser saudável te leva a ser mais feliz e isso é uma
escolha que só você pode fazer. Experimente mudar
pequenos hábitos e sinta a diferença!

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 05/10 e 10/11. Agende seu horário para um
bate-papo (51) 40668076. ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento Pessoal & Profissional.

SETEMBRO AMARELO
Setembro Amarelo - Mês de combate
ao suicídio. O melhor não é fugir, mas
falar abertamente sobre o tema, bem
como prestar solidariedade e empatia
com quem está enfrentando uma
situação complicada como essa!

A causa genérica da depressão é o afastamento
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da
Depressão expõe as verdades divinas que possibilitam a cura e a liberdade aos que sofrem
deste mal.
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DORES NO JOELHO
Lesões degenerativas como artrites e artroses costumam aparecer
depois dos 50 anos de
idade.
Dores constantes nos
joelhos, movimentos limitados e rigidez ao acordar podem ser sintomas do temido problema
chamado artrose.
A artrose pode ser consequência de diversos
fatores como má postura, sobrepeso, atividades
pesadas, acidentes, quedas e causas hereditárias.
A Quiropraxia irá diminuir o quadro de dor,
gerar um relaxamento muscular, aumento da
mobilidade e restaurar a função articular.

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas
Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras
Av. Osvaldo Aranha, 1208
Bom Fim - (51) 3019.5940

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

DICAS PARA PREPARAR SEU CORPO
PARA O VERÃO

Massagem: Bodyslimmng = Redução de medidas, uma massagem que modela o corpo e ao mesmo
tempo elimina líquidos. Um tratamento de 1 hora com
ótimos resultados.
Endermologia:
Tensor: conhecido como corrente russa. Um tratamento para flacidez de pele, além de estimular a circulação sanguínea e linfática e a oxigenação celular.
Pode ser usada também para recuperação do tônus
muscular pós-parto e pós-emagrecimento. A eletro
estimulação pode recrutar 40% a mais das fibras musculares do que no exercício comum. Sendo assim, ela
é capaz de remodelar o corpo, diminuindo a flacidez,
aumentando o tônus muscular e trazendo melhora
para a celulite de forma rápida e eficaz.
Conheça nossas promoções para o verão.
Mês de Setembro = Super promoção: Pacote com
10 sessões: Rádio + modeladora de R$ 950 por R$ 790.
Pode pagar no cartão.

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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ABOBRINHAS AO CREME DE OVOS
CAIPIRA

Ingredientes:
• 8 ovos caipiras batidos
em omelete (400 g);
• 2 abobrinhas (150 g);
• ¼ xícara (chá) de farinha
de trigo (30 g);
• 1 colher de (sopa) de óleo (15 g);
• 2 pimentões vermelhos (200 g);
• ¾ xícaras (chá) de leite (125 g);
• ½ colher (sopa) de margarina (12,5 g);
• Sal, pimenta e salsa a gosto
Modo de preparo:
1. Lave e corte as abobrinhas em cubinhos.
2. Passe-os na farinha de trigo.
3. Em uma panela, refogue em fogo médio as
abobrinhas em ½ colher (sopa) de margarina misturada com óleo, por cerca de 3 minutos, mexendo de
vez em quando.
4. Corte os pimentões em tiras bem finas.
5. Junte ao refogado.
6. Tempere com sal e pimenta e deixe por mais
5 minutos.
7. Escorra o excesso de caldo que houver.
8. Bata os ovos como para omelete. Ponha sal e
pimenta a gosto.
9. Junte o leite e o caldo de abobrinhas.
10. Em uma panela e em fogo baixo, leve a
mistura de ovos para cozinhar, mexendo sempre até
ficar cremosa.
11. Coloque a mistura dos ovos em tacinhas individuais, e no centro, ponha o refogado de abobrinhas.
12. Salpique salsa bem picada. Rende 10 porções.

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

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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“QUADRA” DE COSTELAS DE CORDEIRO

Ingredientes:
• 2 dentes de alho amassados (de preferência, grandes);
• 1 colher (sopa) de folhas
frescas de alecrim;
• 1 colher (sopa) de folhas
frescas de tomilho;
• 1 pitada de pimenta caiena;
• 2 colheres (sopa) de azeite
extra-virgem;
• 4 peças de costela de cordeiro (com mais ou
menos dois centímetros de espessura)

Modo de Preparo:
1. Pegue as folhas frescas de tomilho, a pimenta
caiena, as folhas de alecrim, o alho e o sal e coloque
num processador de alimentos. Caso você não o
tenha, um liquidificador pode dar conta do recado.
Bata esses ingredientes até que uma pasta seja formada. Acrescente o azeite extra-virgem e bata novamente.
2. Depois, coloque essa pasta nas peças de
costela, como se estivesse “pintando” as peças com
a pasta. Não esqueça de passá-la dos dois lados da
peça, não apenas “em cima”. Feito isto, deixe o cordeiro marinar por pelo menos uma hora - e aqui vem um
truque interessante, faça isso no freezer: dará mais
consistência à carne. Depois, deixe em temperatura
ambiente por cerca de 20 minutos.
3. Quando faltar cerca de 5 minutos para

Tiragem: 123.000 exemplares

esses 20 estourarem, aqueça
uma frigideira até que praticamente saia fumaça (ou seja, bastante quente). Outra dica importante aqui: NÃO coloque óleo
para o preparo, você já acrescentou essa gordura lá atrás na
pasta de temperos. É mais do
que o suficiente para que a carne
seja frita/cozida. Então, coloque
as quatro peças e “sele” a carne
num primeiro momento, por cerca de 2 minutos.
Após, vá mexendo as peças por cerca de 3 minutos
(agora, em fogo médio-forte) e ao final por mais 3
minutos em fogo médio. A questão da “potência” do
fogo é importante para não “passar” do ponto.
4. Pronto! Agora é só servir. Caso você queira fazer mais peças, é só seguir a proporção de temperos/
azeite para cada quatro peças.
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Gastronomia / Festas e Eventos
TORTA HOLANDESA
Ingredientes:
Massa:
• 1 pacote de biscoito
leite e mel;
• 100g de manteiga em temperatura ambiente;
• 1 caixa de biscoito calipso
Recheio:
• 1/2 lata de creme de leite;
• 3 colheres (sopa) de açúcar;
• 1/2 pote de sorvete de creme (1 litro)
Cobertura:
• 1/2 lata de creme de leite;
• 1/2 tablete de chocolate meio amargo
Modo de preparo:
1. Bata o biscoito no liquidificador até obter uma
farofa fina.
2. Coloque esta farofa em uma tigela, junte a manteiga e misture até obter uma massa homogênea, reserve.
3. Coloque os biscoitos calipso em toda lateral de
uma forma de aro removível (26 cm de diâmetro).
4. Forre o fundo com a massa e reserve.
5. Bata o creme de leite com o açúcar e o sorvete
na batedeira e coloque o recheio sobre o fundo de massa reservado.
6. Cubra com papel alumínio e leve ao freezer por
cerca de 12 horas.
7. Coloque o creme de leite em um recipiente refratário e leve ao banho-maria, mexendo sempre até
que a água ferva.
8. Desligue o fogo e misture o chocolate picado,
mexendo até formar um creme homogêneo.
9. Espere esfriar, cubra a superfície da torta e sirva.

VOCÊ CONHECE OS
TIPOS DE CAFÉ?

ESPRESSO - palavra de origem italiana que
signiﬁca “feito na hora, no momento do
pedido”.
ESPRESSO CURTO - a mesma quantidade
de pó, porém com menos água.
CAFFÉ LATTE - é a média brasileira (metade
café, metade leite).
CAPPUCCINO - um espresso polvilhado
com chocolate em pó e ﬁnalizado com leite
vaporizado.
SHAKERATTO - café, gelo, limão e açúcar
batidos no liquidiﬁcador ou coqueteleira.
COFFEE SHAKE - café e sorvete de creme
batidos no liquidiﬁcador e servidos com
chatilly.
Tiragem: 123.000 exemplares

CUCA DE GOIABADA

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de açúcar;
• 1/2 xícara (chá) de manteiga e 4 gemas;
• 4 claras em neve;
• 1/2 xícara (chá) de leite;
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó;
• 1 pitada de sal;
• 600 g de goiabada cortada em fatias finas;
• 6 bananas-prata fatiadas;
• Canela em pó e açúcar para polvilhar
Modo de Preparo:
1. Bata o açúcar, a manteiga e as gemas. Adicione o leite, intercalando com os ingredientes secos.
Junte as claras e misture. Despeje metade da massa
na forma de 34 cm x 23 cm untada.
2. Espalhe a goiabada, cubra com o restante da
massa e espalhe as bananas. Polvilhe com açúcar e
canela e asse em forno pré-aquecido a 200ºC por 30
min aproximadamente ou até dourar. Corte em quadrados.
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Tecnologia
COMO CRIAR UMA SENHA
INTELIGENTE

FIM DOS LIKES PODE ESTAR CHEGANDO AO FACEBOOK TAMBÉM

Assim como ocorreu com o Instagram, o Facebook, outra rede social de Mark Zuckerberg, pretende esconder o número de curtidas das fotos e publicações. A pesquisadora de aplicativos Jane Manchun
Wong encontrou um código no aplicativo do Facebook para Android que oculta a quantidade exata de
curtidas. Os usuários verão apenas alguns emoticons
de reação, em vez de um número específico de pessoas.
Quando questionado, o Facebook confirmou
ao TechCrunch que está considerando um teste que
oculte contagens de curtidas, mas que o teste ainda
não começou a ser executado. O teste faria bastante
sentido: o Instagram começou a experimentar a ocultação de curtidas da mesma maneira no início deste
ano.
A mudança vem ao encontro com a ideia de
evitar o vício nas redes sociais. Embora as curtidas
tenham sido usadas pelo Facebook há uma década,
muitas pessoas reclamam cada vez mais que isso
pode fazer com que se sintam mal, à medida que os
usuários super valorizam o fato de suas postagens
receberem muitas curtidas ou não.
Muitas vezes os usuários acabam deixando de
postar algo por temer que o assunto não receba
muitas curtidas, esquecendo-se de pensar além dos
likes. Além disso, alguns usuários podem ficar deprimidos quando suas fotos não recebem muitos likes.
Remover a contagem de curtidas pode resolver parte
dessa pressão. Ainda não há nenhuma informação de
quando a novidade chegará para os usuários.
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A relação abaixo contém
algumas dicas que irão ajudá-lo na criação de uma senha
segura:
• Faça uma senha com, no
mínimo, oito caracteres - senhas menores poderão facilitar o acesso de um hacker a sua conta;
• Difere-a das demais já utilizadas - fazer uma
senha totalmente diferente das utilizadas nos demais
sites da internet torna-a mais segura;
• Mescle-a com letras, números e símbolos - procure trocar letras por números e acrescentar alguns
símbolos em meio a sua senha. Isso, com certeza, irá
torná-la mais inteligente e segura;
• Altere-as com frequência - modificar suas senhas com certa periodicidade fará que esta seja de
difícil acesso por terceiros;
• Escolha uma senha que seja fácil de lembrar utilizar frases significativas para você pode ser uma
boa pedida; além de implementá-la, é claro, com a
mesclagem de caracteres citada acima;
• Mantenha suas senhas em um local seguro
Veja agora alguns detalhes e cuidados que devem ser observados na consecução de uma senha de
acesso:
• Não utilize seu nome, data de aniversário, nomes de parentes. Informações referentes a sua vida
pessoal são muito fáceis de serem adivinhadas;
• Evite coisas óbvias - palavras como: amor, Che
Guevara, password (senha em inglês); são extremamente fáceis de serem encontradas e burladas;
• Nem pense em sequências - utilizar caracteres
sequenciais como 1234, abcdef, qwert e entre outros,
é o erro mais cometido pelos usuários que acham que,
por ser uma senha extremamente fácil, ninguém irá
adivinhar. É aí que se enganam;
• Não use palavras escritas de trás para frente palavras invertidas, com erros ortográficos comuns e
abreviações. Muitas vezes passam a ser óbvias e de
fácil adivinhação.
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Profissionais ao seu alcance

AQG
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Profissionais ao seu alcance

ASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
Serviço Autorizado

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

999 230 145

51 3516-8189
991 223 074

985 181 587

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos
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Pet & Agro
O SOL É BOM PARA OS GATOS?

SETEMBRO VERMELHO: CUIDANDO DO CORAÇÃO DO SEU PET

Você sabia que os animais, assim como nós, devem fazer
check-ups? O mês de setembro é destinado aos cuidados que devemos ter com o coração dos Pets. Algumas doenças que acometem o
coração podem ser prevenidas com cuidados básicos.
Procure um Médico Veterinário para saber mais sobre as
doenças que acometem o coração do seu Pet e como você pode
evitá-las. Faça exames com maior periodicidade e só utilize mediVictor Soares – Médico Veterinário CRMV-RS 3868 – camentos sob a prescrição e orientação do seu Veterinário.
Vitalpet Porto Alegre
Bichos & Caprichos

Sim,moderadamente. Mesmo sem ser essencial,há uma série de benefícios no contato frequente
com o sol: equilíbrio da temperatura corporal nos
dias frios, produção de Vit.D e satisfação do animal.
Mas cuidado! Sol em excesso pode causar problemas
se não houver locais sem sol no recinto onde possam
se abrigar.

Contrate um plano de saúde para o seu pet.
Ele ficará protegido, e o seu bolso também!
www.vitalpetbrasil.com.br
0800 007 7899

51. 3061-0976

Qualidade, Preço e Bom Atendimento

Tiragem: 123.000 exemplares
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Assessoria Jurídica / Empresarial
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FGTS - SAQUE IMEDIATO E SAQUE
ANIVERSÁRIO

APOSENTADORIA DA PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Neste ano e início do próximo, todos os trabalhadores
que têm recursos no
FGTS poderão sacar
até R$ 500 de cada
conta (pode haver
mais de uma conta por pessoa por causa de trabalhos antigos). Esse saque imediato vale para contas
ativas (emprego atual) e inativas (empregos antigos),
com limite de R$ 500 para cada uma delas. O saque
aniversário é uma outra opção para o trabalhador. Ele
permitirá sacar uma parte do dinheiro do FGTS todos
os anos. Começa a valer a partir de 2020. Quem optar por isso, porém, não poderá sacar o saldo total da
conta se for demitido sem justa causa. Só receberá a
multa de 40% do FGTS.

De acordo com o Censo 2010 divulgado pelo
IBGE, o Brasil possui cerca de 46 milhões de pessoas que possuem ao menos um tipo de deficiência.
Seja física, mental, intelectual ou sensorial, isso
significa que praticamente 1 a cada 4 brasileiros
é portador de algum tipo de deficiência. Apesar
do universo gigantesco de pessoas nessas condições, poucas delas sabem que podem se aposentar mais cedo em virtude da deficiência que
possuem.
A Lei Complementar 142/2013 regulamentou
a aposentadoria das pessoas com deficiência filiadas ao INSS. Dentre muitas informações referentes ao tema, o principal a dizer é que a lei garante
um tempo menor de contribuição a esse trabalhador portador de deficiência, de acordo com
o grau de deficiência (leve, moderada ou grave)
existente. Não há necessidade que o trabalhador
tenha cargo destinado a pessoas especiais na
empresa. Caso o trabalhador possua tempo com
e sem deficiência, é possível converter o tempo
com deficiência para tempo comum, semelhante
à forma como é realizada na contagem de tempo
especial, o que lhe renderá benefícios na contagem do tempo de contribuição. Portanto, procure um profissional especializado e assegure seus
direitos.

Site UOL 28/08

Flávio Braga Advocacia

Tiragem: 123.000 exemplares
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Decoração

PLANTAS: UM RECURSO NATURAL,
BONITO E BARATO

Levar a natureza para
dentro de casa é sempre uma
atitude saudável e decorativa.
As plantas dão mais frescor e
movimento ao ambiente, deixando-os mais leves.
Se não houver espaço no
chão, cogite a possibilidade de
criar um jardim suspenso em
uma das paredes. No entanto,
lembre-se de pesquisar as espécies mais adequadas
ao seu estilo de vida e à luminosidade do local.

MARCENARIA INTELIGENTE

O conceito de móvel inteligente ganha cada vez
mais o mercado da decoração de apartamentos pequenos. Se houver a oportunidade de fazê-los sob
medida, é possível aproveitar ainda mais os espaços.
A ideia aqui é utilizar a criatividade e bolar peças estratégicas. Mesas embutidas no balcão da
cozinha com estante abaixo do tampo, mesas de
centro que se transformam em escrivaninha, poltronas e sofás
que guardam livros
e estantes divisórias
rotativas que servem
a dois ambientes são
apenas algumas das
ideias geniais para
decoração.

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

Tiragem: 123.000 exemplares
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Construção e Reforma

RESISTÊNCIA DO CHUVEIRO
QUEIMADA
Este é o mecanismo responsável por transformar a
energia elétrica em energia térmica. Esta peça fica mergulhada na água dentro do tanque do chuveiro, toda
vez que a torneira do chuveiro é aberta ela é acionada
para esquentar a água. Como qualquer coisa, a resistência também tem um tempo de vida útil, se você toma
um banho consciente, ou seja, em média cinco minutos, a vida útil dela vai ser bem maior do que se você tomar um banho demorado e com a água super quente.
Se o seu chuveiro elétrico não esquenta, a resistência pode estar queimada. É um problema bastante
comum de acontecer durante a vida útil de um chuveiro. E, dos problemas domésticos a se resolver sozinho,
acredite, esse é dos mais tranquilos e sem grandes segredos. Você só vai precisar identificar se essa foi realmente a causa e, comprar uma resistência adequada ao
seu modelo de ducha.
Você pode estar perguntando: Por que a resistência
queima? Se seu chuveiro pifou por conta da resistência,
há algumas hipóteses a se considerar:
• A pressão pode estar muito baixa, sobrecarregando o chuveiro.
• Os disjuntores elétricos da casa têm alguma irregularidade.
• A fiação do chuveiro pode estar oxidada pela
umidade do banheiro.
• Você toma banhos muito quentes e longos.
• A voltagem do chuveiro pode não ser compatível
com a voltagem da sua casa.

Tiragem: 123.000 exemplares
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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

Anuncie: 51. 997.889.686

ProcureAche

Serviços Especializados
DICAS ESPECIAIS DE COMO LIMPAR
BANHEIROS
PRODUTOS PRÓPRIOS: para uma limpeza eficaz
é preciso ter materiais para limpeza e descartáveis
próprios para banheiros. Desinfetantes, multiuso, detergente e demais produtos específicos para rejuntes
e ralos são fundamentais para uma boa limpeza.
Em conjunto a isso, o uso de panos indicados
para umedecer e passar o produto escolhido, e após
o término, outro pano para secar o ambiente. Lembrando sempre de escolher panos que não soltam
fios ou linhas para não arranhar e sujar;
BOX E BANHEIRAS: locais que merecem atenção especial devido às manchas de água e tom amarelado que podem surgir. Para retirar os resíduos que
por ventura permaneçam no ambiente, é indicado
o uso de produtos especiais, como combinações de
vinagre, bicarbonato e removedores de gordura. Por
se tratar de produtos fortes, é recomendado o uso de
luvas descartáveis para aplicação sem que prejudique a pele;
PISOS, PIAS E CERÂMICAS: esses espaços podem ser limpos quinzenalmente. Para uma melhor
higiene, é bom separar a esponja da pia para uso
exclusivo dela. Com os demais lugares, utilizar panos
próprios também. Isso impede a proliferação de bactérias de um local para o outro.
Para conservar melhor as superfícies é bom
evitar o uso de palhas de aço ou panos ásperos. Os
materiais para limpeza devem ser usados conforme
indicação na embalagem dos mesmos para uma boa
eficiência na faxina.
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Atendimento em Domicílio

3381.9115
984.484.220

GTI
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Madeiras para Vigamento

TINTA ACRÍLICA X TINTA LÁTEX
A tinta acrílica, de forma
geral, tem aspecto muito similar ao do látex, também é
solúvel em água e seca rapidamente. A diferença é que sua
fórmula contém resinas acrílicas, o que proporciona ao produto alta impermeabilidade uma vez aplicado, tornando-o especialmente
eficaz para pinturas externas.

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

COMO ABRIR UM VIDRO DE
CONSERVAS

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

1. Deixe a parte
de cima do vidro em
água corrente quente
por mais ou menos um
minuto. Com uma toalha, para não queimar
a mão, gire a tampa e
abra.
2. Pegue uma faca
afiada e cuidadosamente faça um furo na tampa,
retirando a pressão do vidro. Depois, abra.
3. Insira uma faca entre a borda da tampa e o vidro. Cuidadosamente pressione a tampa para fora.
4. Pegue um objeto rígido, como uma colher,
e bata no lado da tampa, criando pequenas ranhuras em aproximadamente metade da volta. Depois,
bata no fundo do vidro e retire a tampa.
5. Se você estiver realmente desesperado(a), é
possível comprar um abridor de vidros.

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51)
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Serviços Automotivos
CUIDADOS NA HORA DA TROCA DO
ÓLEO

ProcureAche

O primeiro passo é
saber quando e como
verificar o nível do óleo.
É importante que ele seja
verificado sempre quando está frio e quando ele
está parado em um lugar
plano. Caso contrário poderá acabar passando uma
informação equivocada em relação à quantidade de
óleo que ainda está dentro do carro.
Em relação ao tempo de troca, geralmente elas
precisam ser feitas em intervalos de 5 mil km ou 10
mil km, por isso é importante que o motorista monitore quanto anda o seu carro. No momento da troca
do óleo, geralmente é recomendado também que o
motorista faça a substituição do filtro do óleo.
Nem sempre alguns sinais visuais vão indicar necessariamente a exigência da troca do óleo. É comum
que muitos profissionais indiquem a troca apenas ao
ver o óleo com uma cor mais escura. Na verdade, a
troca deve ser feita apenas quando o óleo na vareta
aparecer com um aspecto de borra.
Verificar as especificações do óleo no manual do
carro e bater com as informações que constam no
rótulo do produto também são dicas preciosas, especialmente quando estamos falando de um motorista
que está dirigindo um carro novo. E cuidar sempre
o local onde é feita a troca. No caso dos carros que
estão na garantia, o ideal é que a troca seja feita durante a revisão.

GEO

Tiragem: 123.000 exemplares
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Palavras Cruzadas Diretas

Hora da piada!
A mulher entra no confessionário de uma igreja, em Hollywood.
- Padre, quero me confessar!
- Pois não, minha ﬁlha. Quais
são seus pecados?
- Fui inﬁel ao meu marido, padre. Sou maquiadora de artistas e
há 2 semanas dormi com Leonardo
DiCaprio. Na semana passada, dormi com o Brad Pitt, e esta semana,
dormi com o Richard Gere.
- Lamento, ﬁlha, mas não posso
dar-lhe a absolvição.
Tiragem: 123.000 exemplares

- Por quê? A misericórdia do Senhor não é inﬁnita?
- Sim, ﬁlha, a misericórdia de
Deus é inﬁnita. Mas Ele jamais vai
acreditar que você esteja arrependida...!
Dizem que se tomar leite dá
muita força. Tomei! Tentei empurrar
uma parede e nada.
Chateado, bebi um litro de pinga. Sabe o que aconteceu?? A parede se moveu sozinha.
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Horóscopo
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Educação

20 DE SETEMBRO - DIA DO GAÚCHO
OU DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA

A Revolução Farroupilha ou Dia do Gaúcho são
celebrados em 20 de setembro - feriado estadual no
Rio Grande do Sul. Trata-se de uma homenagem à
Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que
durou quase 10 anos - de 1835 a 1845. Ela foi uma
revolta regional contra o Governo Imperial do Brasil
na qual os revoltosos queriam separar-se do Império
do Brasil. Recebeu este nome por conta dos farrapos
que seus participantes vestiam. A revolução finalizou
com um acordo de paz entre as partes.

ENEM 2019: DATAS
As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias
3 e 10 de novembro, dois domingos. Os participantes deverão chegar até as 13h, horário de Brasília, e
as provas começam às 13h30, com duração de 5h30
no primeiro dia e 5h no segundo. A distribuição das
provas está mantida.
Dia 3/11: Redação; 45 questões de Linguagens e
Códigos; 45 questões de Ciências Humanas
Dia 10/11: 45 questões de Matemática; 45 questões de Ciências da Natureza
Gabarito do Enem 2019
Os gabaritos oficiais do Enem 2019 serão divulgados no dia 13 de novembro.
Resultado do Enem 2019
O resultado do Enem 2019 será divulgado em
janeiro de 2020 para os estudantes que terminaram
o ensino médio. Os participantes que não irão concluir o ensino médio em 2019 terão acesso às notas
apenas em março de 2020. Em março também serão
divulgados os espelhos da redação do Enem 2019.

CUIDADO: ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS

Uma atualização do Windows 10 recentemente disponibilizada pela Microsoft
trouxe problemas a alguns usuários do sistema operacional. Segundo vários relatos
da comunidade, a versão KB4512941 pode causar um
consumo exagerado de processamento por parte da
assistente pessoal Cortana.
Caso você tenha problemas como os relatados
e precisar de suporte, entre em contato e agende um
atendimento. Cel/Whats - 51 984058299

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

ASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
Serviço Autorizado

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

999 230 145

51 3516-8189
991 223 074

985 181 587

"

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

