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! ?Quer ter acesso a mais receitas, dicas de saúde e bem estar, 
moda e beleza, e muito mais conteúdo?

Curta a nossa página no Facebook: /RevistaProcureAche

Quer car atualizado com notícias 
sempre fresquinhas da sua região?

Conheça o Jornal 
Geramigos Zona Sul!

Distribuição Gratuita!

E-mail: anelisebutierres@bol.com.br(51) 9437-5893

Seja um distribuidor direto 
de fábrica!

São mais de

300 produtos
na linha de 

Tratamento corporal, 
facial, capilar, 
perfumaria e 
maquiagens

Ganhe  no mês, R$3.000,00
vendendo  perfumes por dia!02

dos os noss to osm  p e rro odc uu t l oe s d%001

E-mail: rsleandrors@gmail.com(51) 8537-0034
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LIMPADOR 
DE PISCINAS

51 3028.3888 | 51 3028.9698
Av. Edgar Pires de Castro, 1620 - Sala 202

Aberta dos Morros | 91.788-000 | Porto Alegre - RS poa.praiadebelas@mariabrasileira.com.br

www.mariabrasileira.com.br

A CONFIANÇA E O PROFISSIONALISMO QUE VOCÊ
ESPERA PARA MANTER A SUA CASA OU EMPRESA SEMPRE

LIMPAS E ORGANIZADAS.

Entre em contato e confira todos os benéficos 
para atender às suas necessidades.

UNIDADE FRANQUEADA
PORTO ALEGRE - PRAIA DE BELAS / RS

Av. Edgar Pires de Castro 1620, Aberta dos Morros - 
CEP: 91788-000 Porto Alegre - RS 
Sala 202

Maria Brasileira, uma rede de franquias 
de limpeza e cuidados, criados para facilitar 
o dia a dia de residências, condôminos e co-
mércio acabou de inaugurar sua unidade em 
Porto Alegre. Além dos serviços domésticos: 
diaristas, passadeiras e auxiliar de limpeza, 
há serviços de cuidados como: babá, cui-
dador de idosos, porteiro e o bom vizinho. 
Esse último é um profissional que recolhe 
correspondências, jornais, acende as luzes 
da residência, entre outros cuidados, quando 
os moradores estão viajando e muito mais 
outros serviços que trarão mais praticidade. 
Com a sanção da PEC das domésticas o mer-
cado está buscando alternativas para limpeza 

Maria Brasileira, uma rede de serviços de limpeza e 
cuidados em sua residência

e cuidados sem dor de cabeça na contratação 
de prestadores.

Quem nunca teve dificuldade de con-
tratar profissionais de confiança? Principal-
mente para serviços domésticos? A Maria 
Brasileira chegou como a alternativa para 
quem busca qualidade, procedência e con-
fiança.

A franquia segue um procedimento rigo-
roso de contratação desde o cadastro feito na 
unidade com os dados pessoais básicos, che-
cagem de documentos, bons antecedentes e 
referências, além de entrevista e treinamen-
to. Tal prática vem chamando a atenção de 
empresários, que estão buscando a franquia 
para atuar também em suas empresas. 

A Maria Brasileira veio para fazer par-
te do seu dia-a-dia, facilitando a sua vida e 
oferecendo soluções práticas, de qualidade e 
segurança, entre em contato com a unidade 
Praia de Belas e conheça nossos serviços.
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Enfermatec
CUIDANDO DA SUA FAMÍLIA

ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 
FISIOTERAPEUTAS, CUIDADORES DE IDOSOS

Ligue: 
(51) 9985.5201 

ou 8182.9193
Conheça melhor nossos serviços, 

acesse:
www.enfermatec.com.br

Residencial Geriátrico Gávea

CUIDANDO DO SEU FAMILIAR COM AMOR E DEDICAÇÃO

Telefone: 3279.3603 / 9203.3868
Rua Gávea, 362 - Ipanema

Oferecemos:

 Enfermagem 24 hs
 Médico Assistente
 Nutricionista
 Fisioterapeuta
 Terapia Ocupacional

• Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e 
jantar) e dois lanches saudáveis por dia. Evite pular as refeições;

• Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais (ar-
roz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos como a batata, raízes 
como mandioca/ macaxeira/ aipim, nas refeições. Dê preferência 
aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural;

• Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e 
verduras como parte das refeições e três porções ou mais de frutas 

nas sobremesas e lanches;
• Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana. Esse prato brasi-

leiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde;
• Consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes 

ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses 
alimentos mais saudáveis;

• Consuma, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina;
• Diminua a quantidade de sal na comida;
• Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dê preferência ao consumo de 

água nos intervalos das refeições.
• Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias 

e evite as o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo.

Dicas de alimentação saudável para a melhor idade

Todos os tipos de exercícios físicos, especial-
mente em idosos, devem ser acompanhados por 
uma equipe médica multidisciplinar. É também 
muito importante a presença familiar para o au-
xílio na manutenção do equilíbrio e da autocon-
fiança. Envelhecer é um processo natural e sua 
ocorrência de forma saudável é essencial para a 
autoestima e qualidade de vida. 

Os exercícios de flexibilidade e o treinamento 
de força são fundamentais para melhorar a sus-
tentação muscular, o amortecimento de impactos 
e para reduzir acidentes e lesões degenerativas do 
aparelho locomotor. 

Inicialmente os exercícios devem ser reali-
zados somente com o peso do próprio corpo e 
posteriormente são acrescentados pequenos pe-
sos, sempre com muito cuidado e supervisão. A 
melhora da força e da massa muscular é também 
importante na prevenção e tratamento de distúr-
bios como a osteoporose, obesidade e o diabetes.

Os benefícios da atividade 
física na melhor idade
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Qual o  
Significado???

Falsiane é um 
neologismo que se po-
pularizou na internet 
e é utilizado como um 
sinônimo de pessoa 
falsa e que finge ser 
amiga de alguém uni-

camente para atingir objetivos egoístas.
A palavra falsiane é muito comum entre os 

usuários das redes sociais (como o Facebook e 
Twitter, por exemplo), principalmente em tom 
de brincadeira entre os amigos.

Uma pessoa falsiane é caracterizada por 
ser aparentemente simpática e amiga de todo 
mundo, mas basta se afastar das pessoas para 
começar a falar mal dos “amigos”. As falsianes 
também costumam fazer falsos e exagerados 
elogios.

Esta expressão se tornou um dos memes 
mais populares da internet em 2015 no Brasil, 
sendo utilizada desde montagens de imagens, 
em músicas, vídeos e etc.

Origem do meme Falsiane
Não se sabe ao certo como este meme foi 

criado, mas acredita-se que o termo começou 
a viralizar na internet a partir de um tweet da 
atriz brasileira Camila Pitanga, que teria sido 
chamada por um internauta de “falsiane”.

Até aquele momento, Camila não sabia o 
significado da palavra, mas depois que apren-
deu, começou a utiliza-la constantemente, tor-
nando-a ainda mais conhecida nas redes sociais.

O que é Falsiane

Essa palavra já é quase 
como um neologismo* e foi 
parar até mesmo na Globo, 
no programa “Tomara Que 
Caia”. É o mesmo que apron-
tar algo com alguém. O autor 
da “trollagem” é chamado de 
“Troll”.

*Neologismo: emprego de palavras novas, 
derivadas ou formadas de outras já existentes, na 
mesma língua ou não.

O que é trollar

1) Com a pesquisa de 
mercado você co-

nhece mais sobre os 
clientes

 Antes de abrir um 
negócio, existem duas 
coisas básicas que você 

deve conhecer: uma delas é quem vai utilizar seus 
produtos e serviços e outra é como agradar este 
público alvo. Através de pesquisas quantitativas 
você descobre quem será seu público alvo e com 
as abordagens qualitativas você descobre como 
vender seus produtos e serviços para eles.

2) Você erra menos na hora de abrir o seu 
negócio

No mercado corporativo, tempo é dinheiro e 
dinheiro é precioso. Por isso, você não vai querer 
desperdiçar nem uma coisa nem outra na hora 
em que estiver com o seu empreendimento a 
todo vapor. Planejar e pesquisar são as melhores 
formas de se conseguir economizar estas perdas 
futuras, uma vez que você já conhece um pouco 
sobre onde você vai investir.
3) Você consegue enxergar novas oportuni-

dades e nichos para o seu negócio
Por mais que você tenha conhecimento so-

bre as coisas relacionadas a sua realidade, não há 
como saber tudo sobre o seu negócio só com as 
experiências que você e pessoas próximas pas-
saram. Através das pesquisas de mercado, você 
pode descobrir caminhos que farão seu negócio 
render muito mais.
4) Você diminui custos com fornecedores e 

conhece a sua concorrência
Que tal saber quais são os produtos que atin-

gem diretamente o público alvo e investir neles? 
E que tal saber quais são os principais erros da 
concorrência? Isso só se alcança com a pesquisa 
de mercado!

5 motivos para realizar uma 
pesquisa de mercado antes 

de abrir um negócio

Colabore! Envie-nos por e-mail (procurea-
che@geramigos.com.br) alguma expressão que 
você gostaria de descobrir o significado, que publi-
camos em uma próxima edição!
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Edgar Pires de Castro, 1580
Lj. 3 - Lagos Strip Center

HÁ MAIS DE 10 ANOS CONQUISTANDO SUA CONFIANÇA

APARELHOS ESTÉTICOS E METÁLICOS
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA

ORTODONTIA

IMPLANTES

PERIODONTIA

Matriz Canoas
Av. Rio Grande do Sul, 64 / sala 101

3425.1860
RT Dr. Marcelo Barboza Borille
CRO/RS 14520 - EPAO/RS 1841

Filial 1 Agronomia
Estr. João O. Remião, 1969 - Parada 4

3319.1573 - 3352.9644
RT Dr. Maria Luiza Rigon

CRO/RS 5486 - EPAO/RS 2137

Filial 2 L. Pinheiro
Estr. João O. Remião, 6457 - 1º andar - Parada 15 A

3319.7943 - 3072.2043
RT Dr. Maria Clarisse Teruel Cardoso

CRO/RS 11328 - EPAO 2138

Clínica Odontológica RT Dr. Luís Gustavo Zambiasi Caero
ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA

CRO/RS 18040 - EPAO/RS 3088

ODONTOPEDIATRIA
TRATAMENTO CLÍNICO E

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO ESTÉTICO

PRÓTESE / RX / 
CLAREAMENTO

3072.3828 / 3414.2009

www.caeroclins.com.br

A relação dos casos de microcefalia (cérebro 
menor do que o normal) com o zika vírus dei-
xou gestantes e mulheres que querem engravidar 
apreensivas. Não é para menos: o próprio minis-
tro da Saúde disse que quem quiser ter um filho 
agora deve redobrar os cuidados.

O vírus zika é transmitido pelo mosquito da 
dengue (Aedes aegypti) e também tem sintomas 
parecidos com os da doença endêmica, embora 
mais suaves. Há casos em que a febre zika, como 
ficou conhecida, nem apresenta sintomas. Os sin-
tomas se resumem a febre, náuseas, dores e man-
chas pelo corpo que desaparecem em até cinco 
dias.

Como o surto do zika batia com nove meses 
antes dos bebês com microcefalia nascerem, foi 
lançada a hipótese. Quando o vírus foi encontra-
do no líquido amniótico de duas grávidas a rela-
ção se tornou ainda mais forte.

Grávidas: Veja cinco dicas para se proteger do vírus 
zika

“Zika e dengue são vírus diferentes e, embora 
tenham manifestações parecidas, o zika tem uma 
estrutura genética mais parecida com a do vírus 
da rubéola do que da dengue. E a gente sabe que a 
rubéola causa problemas de má formação e abor-
to”, afirma Érico Arruda, presidente da Sociedade 
Brasileira de Infectologia.

Não há tratamento para o zika. Assim como 
a dengue, o doente é curado com remédios para 
dor, febre e hidratação. A falta de um exame espe-
cífico para detectar zika dificulta o diagnóstico no 
país, afirma Arruda.

Atenção no início da gravidez
O ginecologista e obstetra Manoel Sarno, 

especialista em Medicina Fetal pela UFBA (Uni-
versidade Federal da Bahia), atendeu a maioria 
das gestantes com o vírus na Bahia. Os primeiros 
casos deste ano surgiram em agosto, segundo ele.

Sarno, que tem um grupo de pesquisa so-
bre zika em grávidas na UFBA, observou que a 
maioria das gestantes cujos filhos nasceram com 
microcefalia foi infectada até o terceiro mês de 
gravidez. “Mas ainda é cedo para afirmar que o 
vírus realmente causa a má formação. Pretende-
mos estudar o caso de cem gestantes que tiveram 
zika para entender o fenômeno. Só estamos espe-
rando o Conselho de Ética aprovar o projeto de 
pesquisa”, diz.

A decisão de engravidar neste momento deve 
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Av. Edgar Pires de Castro, 1680 / Loja 103 (em frente ao Super Kan) Av. Teresópolis, 3173

Óculos - Jóias - Relógios - Artigos para 
presentes - Consertos em Geral

(51) 3336.6943

otica_reis@hotmail.com

Tudo em até
6 x s/ acréscimo

Aviamos
receitas

Clínica de Podologia, Manicure, Depilação 
e Bronze a jato.

podologa_simone@hotmail.com
simone-comercial2012@hotmail.com

"Sempre pensando no melhor para você."

3241.2588
9898.3084
8178.3030
9415.6954
8494.6630

levar em conta a vontade da mulher e do casal e 
a situação do vírus no país, segundo os especia-
listas.

“Esse controle de risco deve ser feito de forma 
individual e, se a mulher engravidar, tem que fa-
zer as medidas de proteção até mesmo nas áreas 
de surto. Mas temos que lembrar que o surto tem 
um curto espaço de tempo”, afirma Sarno.

“Temos que levar em conta que a temperatu-
ra vai aumentar, o período de chuva vai chegar, 
a proliferação vai aumentar. Se eu tivesse uma fi-
lha desejando engravidar, eu diria ‘vamos deixar 
esperar o verão e ver como a vai se comportar a 
disseminação do vírus no Brasil’”, diz Arruda.

Cinco dicas para evitar o zika vírus
1. Evite a proliferação do mosquito em casa 

- retire o excesso de água dos vasos com plantas e 
evite acumular garrafas, copos e pneus no quin-
tal. Esses objetos facilmente acumulam água da 
chuva e se tornam um criadouro natural. Limpe 
periodicamente o reservatório de água da geladei-

ra (comum em modelos frost free), que também 
acumula água

2. Aposte em roupas de manga longa e cal-
ças - use roupas que cubram o máximo possível 
do corpo como calça e camisas de manga longa. 
Elas evitam o contato do mosquito com a pele. No 
verão aposte em tecidos leves

3. Use repelente como se não houvesse ama-
nhã - passe repelente pelo menos três vezes ao dia 
em todo o corpo. Reponha sempre que molhar a 
pele ou se suar muito. Dê atenção especial às per-
nas e braços. Velas de citronela também ajudam

4. Use telas em janelas - use telas nas janelas 
e evite deixar portas abertas de manhã e à tarde 
para evitar que os mosquitos entrem em casa

5. Mobilize os vizinhos - não adianta acabar 
com todos os possíveis criadouros da casa se o 
vizinho não faz o mesmo. Mobilize a vizinhança 
seja chamando para uma reuniãozinha, seja no 
boca-a-boca, para ter certeza que todos estão to-
mando os mesmos cuidados
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Procurando por mais...Procurando por mais...
dicas

receitas
curiosidades

artigos
variedades?

/RevistaProcureAche
...e fique por dentro da data exata que sai cada revista impressa e online, além 

de todo conteúdo extra que preparamos para você!

Todo mês com uma tiragem total de 40.000 
exemplares entre a Zona Norte e a Zona Sul 

de Porto Alegre

Ingredientes:
• 250 g de batatas
• Manteiga para untar a frigideira
• Vasilha com água e sal para umedecer os de-

dos
Sugestões de recheio:

• Queijo cremoso, mussarela, abobrinha crua 
fatiada em rodelas finas

• Queijo cremoso, mussarela, carne seca
• Queijo cremoso, mussarela, frango desfiado 

com milho verde ou frango com tomate seco e 
cogumelo

• Queijo cremoso, mussarela, estrogonofe gros-
so

Batata suíça
• Queijo cremoso, mussarela, camarão

Obs.: Podem ser utilizados outros tipos de 
queijo ou somente o recheio de sua preferência

Modo de preparo:
1. Leve as batatas para cozinhar em uma pa-

nela com água
2. Quando começar a ferver, marque 7 minu-

tos e retire as batatas
3. Leve para geladeira e deixe de um dia para 

o outro
4. Retire da geladeira e passe no ralo grosso
5. Unte uma frigideira de 16 cm de diâmetro 

com manteiga
6. Coloque a batata ralada, o suficiente para 

cobrir o fundo da frigideira, sempre umedecendo 
as mãos na água com sal (facilita o manuseio da 
batata e salga ao mesmo tempo)

7. Ponha também uma camada do recheio de-
sejado, quantidade para cobrir a batata, deixando 
as bordas livres

8. Depois, coloque mais uma camada de ba-
tata e leve ao fogo médio por mais ou menos 3 
minutos

9. Pegue outra frigideira também untada, vire 
e deixe mais 3 minutos deste lado

10. Repita o processo mais duas vezes ou até 
dourar a batata

Tempo de preparo: 15 minutos
Rendimento: 4 porções
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NOVIDADE:
Agora também linguiça 

de porco com queijo

Promoção Especial: Filé de Ovelha Kg R$ 18,99

Exclusividade: 
Miúdos de Ovelha

Coração: R$ 11,98 kg / Rins: R$ 3,98 kg
Língua: R$ 4,99 kg

Av. Edgar Pires de Castro, 2649  3311.0597

Incremente
Seu Churrasco

Faça a sua
Encomenda

Cupim Bovino
Resfriado

R$ 12,98 kg

Carne de Ovelha é Aqui!
Temos Carne Bovina, Suína e Aves

CARNES INSPECIONADAS

R$ 17,98 kg

Costela 
Com Carré

Pernil

R$ 19,98 kg

R$ 17,00 kg

Ovelha 
Inteira

R$ 24,99 kg

Paleta

R$ 18,00 kg

Meia
Ovelha

Visite-nos e confira!

Ingredientes:
• 150 g de marga-

rina
• 1 xícara (chá) de 

açúcar
• 3 ovos
• 1/2 xícara (chá) de 

farinha de trigo
• 250 g de chocolate meio amargo picado
• 100 g de nozes picada
• Sorvete de baunilha
• Calda de chocolate para sorvete

Modo de preparo:
1. Junte a margarina com o açúcar até obter 

um creme leve
2. Acrescente 2 gemas de ovo, 1 ovo inteiro e 

a farinha, misturando bem
3. Derreta o chocolate em banho-maria e adi-

cione à massa, juntamente com as nozes
4. Bata as 2 claras restantes em neve e incor-

pore-as delicadamente
5. Despeje a massa numa forma retângular 

pequena, untada e enfarinhada, leve ao forno 
moderado por 40 minutos

6. Espere esfriar, corte em quadrados e sirva 
acompanhando as bolas de sorvete de baunilha e 
decorado com a calda

Tempo de preparo: 40 minutos.
Rendimento: 20 porções.
Dica: sirva com um bom café!

Brownie de chocolate com 
sorvete Ingredientes:

• 1,3kg de 
carne de cordeiro 
(perna)

• 2 dentes 
de alho socados

• 1 1/2 co-
lher (sopa) de sal

• 1 colher (chá) de pimenta do reino
• 3 folhas de louro
• 1 colher (sopa) de colorau
• 2 xícaras (chá) de vinho branco
• 500g de cebolas bem pequenas
• 500g de batatas pequenas e branqueadas
• 2 colheres (sopa) de óleo

Modo de preparo:
1. Tempere a carne com os 6 primeiros ingre-

dientes e deixe descansar por 1 dia, na geladeira.
2. Escorra, reservando a marinada, coloque 

em uma assadeira com as cebolinhas e as batatas 
passadas pelo óleo.

3. Leve ao forno preaquecido cerca de 2 ho-
ras, até fechar a carne, regando com a marinada.

4. Se for preciso, junte um pouco de água 
para que a carne fique bem assada e com molho.

5. Sirva com salada crua ou cozida, arroz ou 
purê de batatas.

Tempo de preparo: 75 minutos
Rendimento: 6 a 8 porções
Dificuldade: Média

Cordeiro assado
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Horário: das 8h às 22h00
Domingo: das 8h às 14h e das 16h às 22h

Av. Costa Gama, 5001 

(51) 3239-3614 

Mercado
Caxias

AÇOUGUE - PADARIA - FRUTERIA

Filial: Estrada Barro Vermelho, 571

Entrega de Rancho

Grátis no Bairro 

e Arredores

Mercado Dalzatti
O Leão da Economia!

*Mercado, Padaria, Açougue e 
Fruteria

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES E TICKETS
Estr. Afonso Lourenço Mariante, 2254 - Belém Velho

Fone: 51 3263.1356

Entrega de rancho grátis
Horário de funcionamento: 

seg à sáb das 8h às 21h (sem fechar ao meio-dia)
Domingo das 8h às 13h30 e das 15h às 20h30

Venha fazer o cartão 
Super Piá! 

Trabalhamos com todos os 
cartões de crédito!

Av. Rio Grande, 325 - Campo Novo - POA/RS
FONE: 3391.6882

Ajuda na Retenção do Nível da Água: a me-
lancia é uma excelente fonte de água. O Consumo 
de melancia ajuda na hidratação do corpo que re-
duz as tonturas. Além disso, A melancia é rica em 
sais de reidratação, eletrólitos, como sódio, mag-
nésio e potássio, que podem manter o nível correto 
da água no organismo.

É uma Excelente Fonte de Licopeno: O lico-
peno é um carotenoide e, basicamente, um pode-
roso antioxidante que ajuda no combate ao câncer. 
Ele inibe o crescimento de células cancerígenas 
perigosas no corpo. O licopeno mostrou-se ser efi-
caz em conter o câncer de cólon, mama, próstata e 
de pulmão. Eles ajudam na manutenção adequada 
da força, fluidez e espessura na membrana celular, 
que por sua vez combate qualquer doença prejudi-
cial de entrar no corpo.

Previne Problemas Renais: a melancia é uma 
rica fonte de potássio, que é útil para o corpo li-
berar as toxinas a partir do rim. Ele libera ácido 
úrico e reduz a formação de cálculos renais no rim 

Os Benefícios Da Melancia
tornando-o eficiente. Além disso o alto teor de 
água na melancia ajuda no bom funcionamento 
dos rins.

Benefícios para Pressão Arterial: a melancia 
é fonte de magnésio e potássio que são benéficos 
na redução da pressão sanguínea do corpo. A for-
mação de praga nas artérias são impedidas e os 
carotenoides ajudam na prevenção de endureci-
mento das paredes das artérias.

Benefícios para o Coração: a melancia não 
contém gordura. É uma boa fonte de Vitamina C, 
betacaroteno e licopeno. Todos estes compostos 
ajudam na prevenção de problemas cardíacos rela-
cionados. Eles ajudam na diminuição do colesterol 
mau (LDL) e a impedir a acumulação de colesterol 
nos vasos sanguíneos.

Benefícios para a Pele: a melancia protege 
contra os radicais livres e, portanto, atua como um 
protetor solar e protege dos raios solares nocivos. 
A presença de vitamina C e antioxidantes, ajuda 
na prevenção do envelhecimento e várias questões 
relacionadas com a pele.

Impede Diabetes: pacientes diabéticos podem 
consumir Melancia, uma vez que contém uma 
quantidade muito mínima de açúcar e fornece 
muitos nutrientes e água. A arginina é uma subs-
tância presente na melancia, que melhora a taxa de 
insulina no corpo, reduzindo assim os problemas 
diabéticos. Além disso, os minerais como potás-
sio e magnésio mostraram-se ser vantajosos para 
o funcionamento adequado de insulina no corpo.
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AV JUCA BATISTA, 2154 -  FONE: 3246.7307
RUA BECO DO PALADINO, 77 -  FONE: 3245.3245

ACEITAMOS TODOS OS TICKETS E CARTÕES INCLUSIVE GOOD CARD

Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 1.260 - Itapuã - Viamão/RS

Fone: 3494.1250 / Fax: 3494.1249

TRADI ÃO
Sucesso em carnes.

3258.5276
Estrada do Varejão, 5135 - Bairro Lami

Tele-Encomendas

3258.5248 / 8626.6119
Estrada do Varejão 655 - Lami

Avenida Juca Batista, 3817 - bairro Hípica

 3264.0139

PADARIA - CONFEITARIA - AÇOUGUE - HORTIFRUTI
Entrega Grátis de Rancho

Na região acima de R$ 100,00

ARBONI
Supermercado

FABONATO
S U P E R M E R C A D O

Avenida Herval, 41 - Bairro Cascata

(51) 3249-7894

Rua Enio Aveline da Roxa, 105 - Cohab 

Cavalhada - (51) 3093-0566

DOCI
NHOS

Sao lr gd an da osS

BO SL OO DS A - G D LO AC  SES - SALG
ADIN

HOS

BOLO
S E 

TORT
AS

9274.5585
8613.4878
8197.8701
9926.9264

TELENTREGA

GRÁTIS
NA RESTINGA

CONSULTE TAXA PARA OUTRAS REGIÕES

Ligue e faça sua encomenda!

CLARO

OI

TIM

VIVO
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Sobre a receita: 
Um bolo molhadinho 
delicioso! Esse bolo fica 
fofinho e leve e real-
mente derrete na boca. 
Passe os mirtilos na 
farinha antes de colocá-
-los na massa para eles 
não afundarem.

Ingredientes:
Rende: 1 bolo

• 125 g de manteiga
• 100 g de açúcar
• ¼ de colher (chá) de sal
• 1 colher (chá) de baunilha
• 2 gemas de ovos
• 200 g de farinha de trigo
• 1 colher (chá) de fermento em pó
• 1/3 xícara (80 ml) de leite
• 2 claras de ovos
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 225 g de mirtilo (blueberry) fresco ou des-

congelado
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de açúcar

Modo de preparo:
Preparo: 30mins  ›  Cozimento: 50mins  ›  

Pronto em: 1hora20mins 
1. Preaqueça o forno a 180ºC. Unte e enfari-

nhe uma forma quadrada de 20 cm.
2. Bata a manteiga e 100 g de açúcar até obter 

uma mistura fofa. Acrescente o sal e a baunilha. 
Separe os ovos e reserve as claras. Adicione as 
gemas ao açúcar amanteigado. Volte a bater até 
formar um creme.

3. Junte 200 g de farinha com o fermento. 
Adicione, alternadamente, o leite e a mistura de 
gema de ovo. Cubra os mirtilos com 1 colher 
(sopa) de farinha e acrescente-os à mistura.

4. Em uma tigela separada, bata as claras em 
neve até obter picos suaves. Acrescente 4 colheres 
(sopa) de açúcar, 1 colher (sopa) de cada vez, e 
volte a bater até formar picos firmes. Com cuida-
do, acrescente as claras à massa do bolo. Despe-
je-a na forma preparada. Polvilhe com 1 colher 
(sopa) de açúcar restante.

5. Asse por 50 minutos ou até o teste do palito 
mostrar que o bolo está pronto.

Bolo de blueberry que  
derrete na boca

Suco para eliminar o inchaço é uma alternati-
va saudável para diminuir a retenção de líquidos. 
A retenção de líquidos, um dos vilões das dietas e 
de quem busca a famosa barriga de tanquinho é o 
efeito de inchaço que muitas pessoas sofrem. Este 
problema, que provoca aquele aspecto inchado 
do corpo, pode ser causado pela má alimentação 
ou mesmo pela ingestão de álcool.

Além de diminuir a retenção de líquidos, os 
nutrientes da receita são ricos em fibras, vitami-
nas e sais minerais, o que as transforma em algo 
muito maior do que um simples Suco para Elimi-
nar o inchaço. Então, confira:

Ingredientes:
• 1 Talo pequeno de salsão picado.
• 1 Talo de erva-doce picado.
• 1 Fatia grande de Abacaxi.
• 250 ml de água.

Modo de preparo:
1. Bata todos os ingredientes no liquidifica-

dor até formar uma mistura hormogônea.
2. Sirva imedia-

tamente após o pre-
paro.

Rendimento: 1 
Porção

Tempo de Pre-
paro: 5 Minutos

Suco para Eliminar o  
Inchaço

O Suco Detox de 
Limão e Melancia é 
um excelente diuréti-
co, digestivo, fonte de 
antioxidante, ajuda na 
Eliminação de toxinas 
do nosso organismo, 

diminui a fome, diminui o acumulo de gordura 
no nosso corpo e é um termogênico. Além disso, 
o Suco Detox de Limão e Melancia ainda ajuda 
a regular os níveis de açúcar no sangue e por ser 
rico em fibras e estimulando a saciedade.

Ingredientes:
• 180 ml de água de coco.
• 1/4 melancia.
• Suco de 1 limão.
• 1 ramo de hortelã.

Suco Detox de Limão e  
Melancia
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Av. Teresopólis, 3742 - Nonoai - (51) 3259-6229

Av. Prof. Oscar Pereira, 4125 - Cascata - (51) 3318-7138 

Av. Teresópolis, 3398 - Teresópolis - (51) 3266-3053

Pães recheados doces e salgados, 
empadas e salgados em geral.

Comida caseira.

Tiene Rebello - Chef de Cozinha
51 8300.9678 | 51 3339.0800

Faça sua encomenda!
tienerebello

MACEDO

Estrada do Lami, 517 - tel.: 3259-1907
Filial Belém Novo: Av. Heitor Vieira, 579 - tel.: 3508-6658

Salgadinhos p/ Festa

R$29,00

O CENTO

PROMOÇÃO DE

TORTAS!!!

MINI

16,80R$

MÉDIA

31,80R$

GRANDE

41,80R$
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SERRALHERIA RODRIGUES
Qualidade e Eciência que faz toda diferença

Portas | Portões | Grades | Janelas 
Cercas Elétricas | Escadas | Estruturas Metálicas 

Alarmes | Câmeras | Concertinas

Ligue e peça orçamento gratuito

51 8411.1151 | 8413.7291

E-mail: serralheria.rodriguez@hotmail.com
Acesse nosso site: www.gruporodriguesrs.com.br

Aceitamos cartões de 
crédito em 3x

Atendemos Porto Alegre 
e Grande Porto Alegre

3246.3902 Av. Lami, 1650 - Belém Novo

Orçamento Gratuito

Elétrica - Pintura
Hidráulica - Solda

Conserto de grades
Alarmes residenciais

Câmeras de segurança

S.O.S Serviços

Fones: 51 8185.6689 - 51 9681.6894 

Valdecir

F R E T E S
MUDANÇAS & VIAGENS

(51) 8402-9606 / (51) 9849-3008

E-mail: jsa_transportes@hotmail.com

Master Souza
Instalação e Manutenção

8426.4036 - 8181.1041 - 9553.2093

* Elétrica

* Hidráulica

* Climatização

Este espaço pode ser seu!

Anuncie: (51) 3026-8445
(51) 9613-6986

LIGUE E GARANTA O SEU ESPAÇO JÁ 
NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA PROCUREACHE!

Divulgue a sua marca!
também na Internet!

(51) 3026-8445
(51) 9100-0440

(51) 9613-6986
(51) 8564-6451

(51) 9814-2056
(51) 8105-4796

Anunciando na ProcureAche, 
você ainda recebe divulgação 
da sua marca em nosso site e 

mídias sociais!
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51-3250.6575 / 51-9964.7944

www.adelarimoveis.com.br

Edgar Pires de Castro, 9291

Compra e venda de terrenos, casas e sítios

creci: 16038

Manoela

Cortinas e Persianas Sob Medida - Decoração em Geral

Consertos, reparos, fabricação, montagem e des-
montagem de móveis, prateleiras, portas, janelas, 
em geral. Colocação de quadros, espelhos

Consertos e reparos hidráulicos dosméticos 
(torneiras, pias, tanque, ralos, sifão, instalação 
de máquinas de lava roupas/louça).

Pequenos consertos em alvenaria, impermeabilização 
de box de banheiro

Reparos e instalação de luminárias, chuveiros, 
torneiras elétrica, tomadas, interruptores, extensões, etc.

Colocação e conserto de pisos e azulejos.

Pinturas total ou parcial de casas e apartamentos

Limpeza com lava-a-jato de pisos, paredes, toldos, 
telhados, pátios e calçadas.

www.amigodecasa.com.br

(51) 9127-9890
www.amigodecasa.com.br

(51) 9127-9890

Reparos Caseiros
Amigo de casa

LUMINNUS

E-mail: marciobrasil.eletricista@hotmail.com

• Instalação Elétrica
 Instalação de Split•
 Instalação de CFTV•
 Reformas•
 Rede de Computadores•
 Cabeamento Estruturado•

Fone: (51) 9925.8625 Vivo - 9347.8160 Claro

Márcio Brasil
NR 10

CNPJ: 14.726.235/0001-70

Oferecemos garantia na 
Instalação dos aparelhos

(51) 9189.5456 /8047.1227
Vinicius Coelho

Téc. Autorizado
Não perca sua garantia, instale conosco!

Aceitamos cartões

Climatização

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR SPLIT

Garantia de 2 Anos

COLMAGE
Instalação e Restauração

Janelas, Móveis, Esquadrias, Escadas, Decks, Mezaninos
e Pergolados, Tudo em Madeira

(51) 8200.2627 - 8940.5185 - 9929.7966 - 9691.3104
colmagers@hotmail.com
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EQUIPE 

DE 

APOIO

Eventos, Desfiles, Shows

Bailes, Festas em Geral, Portaria 

Recepção e Estacionamento

Contato c/ Fabiano
Fone: (51)9449.6651

PEG Fotos e Filmagens

Casamentos, 15 anos, Infantil, Newborn
Book, Pré-casamento, Gestante, etc.

Fones: 3061-0267 / 4100-0267 / 9843-1404
www.pegfotos.com.br

DOCI
NHOS

Sao lr gd an da osS

BO SL OO DS A - G D LO AC  SES - SALG
ADIN

HOS

BOLO
S E 

TORT
AS

9274.5585
8613.4878
8197.8701
9926.9264

TELENTREGA

GRÁTIS
NA RESTINGA

CONSULTE TAXA PARA OUTRAS REGIÕES

Ligue e faça sua encomenda!

CLARO

OI

TIM

VIVO

Os mais animados aproveitam para curtir o 
Carnaval no sambódromo, nas ruas ou em clubes 
e baladas. Contudo, há quem prefira aproveitar 
os dias de folia para organizar uma festa em casa.

Local
Com as altas temperaturas típicas dessa épo-

ca do ano, o ideal é fazer a festa no quintal. Se o 
quintal for muito pequeno ou o número de con-
vidados for maior do que o espaço disponível, a 
sala também pode acomodar uma parte da festa. 
Dá para afastar os móveis e se divertir.

Tema
Para a festa ficar mais divertida, a dica é esco-

lher um tema para compor a decoração e as fan-
tasias dos convidados. Baile de máscaras, festa à 
fantasia e estilo micareta com a confecção de ca-
misetas personalizadas estão entre os temas mais 
populares. Chapéus e perucas também podem 
ser usados. Além de divertidos, esses adereços 
são fáceis de comprar ou mesmo alugar.

Música
É claro que o gênero musical escolhido deve 

seguir o estilo dos convidados, mas as marchi-
nhas e sambas enredos são presença quase obri-
gatória na playlist de Carnaval. Outras músicas 
alegres, atuais ou não, também são opções de 
música para o evento.

Decoração
A decoração de Carnaval permite diversos 

adereços e objetos diferentes. Bexigas, confete, 
serpentina e máscaras são itens de decoração 
simples e baratos. Doces coloridos, além de di-
vertirem a criançada, também incrementam a 
decoração. Distribuir colares havaianos também 
é uma dica bacana para animar e decorar.

Embora o Carnaval aconteça geralmente no 
mês de fevereiro, essas 
dicas valem para o ano 
todo, principalmente 
nos meses mais quentes 
do ano, pois combina 
bem!

Como fazer uma festa de 
Carnaval em casa
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(51) 9854.4319

Lady Birdy
Decorações

• Arco de balões
• Arranjos para mesa de convidados

• Balões à gás
• Brinquedos

• Arranjos com ores naturais e articiais
• Festas temáticas

• Decoração provençal

51 9291.6648 (Claro)
8477.2836 (Oi)

ladybird.decoracoes@yahoo.com.br

Lady Bird Decorações

1. Convide 
as crianças e pelo 
menos um dos 
pais para vir e fi-
car na festa. Deixe 
claro que ele terá 
que ser responsá-
vel por seu filho 
dentro e fora da 

água. Isso diminui a sua obrigação de olhar todas 
as crianças o tempo todo.

2. Envie os convites feitos à mão ou com um 
tema aquático pelo menos quinze dias antes da 
data da festa. Inclua a data, o horário e a ocasião, 
se houver, bem como os itens que você quer que 
eles tragam: traje de banho, toalha, boia de braço, 
etc.

3. Coloque um aviso dizendo as regras da pis-
cina e mostre-o para cada criança. Não se pode 
correr ao redor da piscina nem mergulhar ao 

Como fazer uma festa infantil na piscina de casa
mesmo tempo e, se a piscina for rasa, não se deve 
mergulhar de jeito nenhum; essas são algumas 
regras de segurança para acrescentar às suas pró-
prias regras da casa. Lembre que é responsável e 
não maldoso fazer com que as crianças cumpram 
essas regras de segurança.

4. Tenha um adulto para olhar a piscina a 
todo momento. Adultos responsáveis   podem se 
revezar para que isso não seja responsabilidade 
de apenas uma pessoa. Essa deve ser a única ta-
refa da pessoa durante seu tempo designado. Sem 
cozinhar e sem servir bebidas, apenas executar a 
função de salva-vidas.

5. Coloque pequenos corredores de tapetes 
em uma linha para o banheiro mais próximo. As 
crianças esperam até o último minuto para sair da 
piscina e não têm tempo para se secar bem antes 
de entrar para usar o banheiro. O tapete diminui 
a chance de escorregar quando elas correrem para 
dentro da casa.
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ESTÉTICA

Das 9:30 às 19:00 De Seg a Sab
Fone: 96460308 - 89187564
Av Monte Cristo 447 - Vila Nova

Aceitamos cartões

De acordo com dermatologistas, é comum ou-
vir no consultório médico a queixa de pacientes 
sobre novas pintas e verrugas. Mas é importante 
entender que nem toda pinta ou sinal novo são si-
nônimos de perigo para a saúde da pele. A derma-

É preciso remover todos os sinais que aparecem na 
pele? Saiba como tratar as pintinhas

tologista Luciana Kalache, de Curitiba, no Paraná, 
explica as características, como é feito o diagnósti-
co e o tratamento desses quadros. Confira!

Dermatologista explica que existem sinais 
benignos

Segundo a especialista, nem todo sinal que 
surge na pele é maligno. “Existem diferentes le-
sões cutâneas que podem estar presentes desde o 
nascimento ou podem surgir no decorrer da vida, 
que não interferem na saúde do corpo. Alguns de-
les podem ser de causa genética, enquanto outros 
podem ter sido estimulados por agentes externos 
variados”, explicou, alertando que é extremamen-
te importante se consultar com o dermatologista. 
“Esteja atento ao surgimento de novas lesões, fe-
ridas que não cicatrizam ou lesões existentes que 
mudam suas características”, disse.
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Aceitamos:

1

E-mail: anelisebutierres@bol.com.br(51) 9437-5893

Seja um distribuidor direto 
de fábrica!

São mais de

300 produtos
na linha de 

Tratamento corporal, 
facial, capilar, 
perfumaria e 
maquiagens

Ganhe  no mês, R$3.000,00
vendendo  perfumes por dia!02

dos os noss to osm  p e rro odc uu t l oe s d%001

E-mail: rsleandrors@gmail.com(51) 8537-0034

Este espaço pode ser seu!

Anuncie: (51) 3026-8445
(51) 9613-6986

LIGUE E GARANTA O SEU ESPAÇO JÁ 
NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA PROCUREACHE!

Entenda como é possível entender o mo-
mento de retirar o sinal

A Dra. Luciana explicou que são avaliados di-
versos aspectos do paciente para chegar ao diag-
nóstico. “São analisados além da história clínica e 
do exame físico, as características dermatoscópi-
cas da lesão. O dermatoscópio é um aparelho que 
auxilia a avaliação do médico a partir da luz po-
larizada”, esclareceu, completando que o médico 
decide se há necessidade de remoção e biopsia do 
sinal, ou apenas acompanhamento clínico basean-
do-se nesses três pilares.
Descubra qual o intervalo ideal entre consul-

tas ao dermatologista
Para a médica, o ideal é se consultar anual-

mente com o dermatologista a fim de checar os 
nevos e realizar o exame clínico geral. “O câncer 
de pele, na maioria das vezes, não dói, não coça ou 
sangra e pode passar desapercebido. Além disso, a 
lesão maligna pode estar localizada em uma área 
de difícil análise pelo paciente, como as costas”, 
concluiu, lembrando que pessoas com histórico fa-

miliar ou pessoal de câncer de pele, muitas pintas, 
pele muito clara ou com excessiva exposição solar 
devem fazer acompanhamento mais frequente.

Saiba como é possível evitar manchas e 
como é realizado o tratamento

Segundo a dermatologista, não é possível evi-
tar o surgimento das pintas genéticas mas sim de 
manchas, envelhecimento precoce e o câncer de 
pele com o uso do protetor solar. “Aposte nos pro-
dutos com FPS maior ou igual a 30 sem esquecer 
de reaplicar durante o dia. Além disso, evite se ex-
por entre as dez horas da manhã e as quatro da 
tarde”, contou.

O tratamento varia de acordo com o caráter 
da lesão. “As benignas, por exemplo, são apenas 
acompanhadas anualmente e podem ser extraídas 
por motivos estéticos. Verrugas virais podem ser 
cauterizadas e tratadas de diferentes formas. Já o 
câncer de pele depende do tipo histológico, ta-
manho, localização, além de outras características 
que devem ser analisadas de maneira individual”, 
concluiu.
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3093-0215
3093-0213
www.rotasultintas.com.br
AV JUCA BATISTA, 332 - Lj. 03

TELENTREGA

Não impede a passagem
do ar e do sol.

Montagem rápida e de 
fácil instalação.

Resistente a todos os 
climas, lavável, anti-
mofo, não desfia e não 
propaga fogo. Versátil, 
eficiente e elegante.

Bloqueia a entrada de 
baratas, moscas, mosquitos, 
aranhas, morcegos, cupim, 
lagartixas, abelhas, 
formigas e vários

Parcelamos em até 10x s/ juros
Av. Assis Brasil, 1174 - Sta. Mª Goretti - Poa/RS

Fone: (51) 3019.3075 - 9982.8983 - 9222.9725

Proteção e conforto para sua casa

FUNILARIA CRISTAL
EXAUSTORES - CALHAS - COIFAS

ALGEROSAS - CAPEAMENTO

DUTOS DE METAL - RUFOS

CALHA DE SEIS METROS

(51) 8484-2421 / 9927-6978 / 9986-4597
Av. Vicente Montegia, 268 - Nonoai

Renovar
CONSTRUÇÕES E REFORMAS

Mão de obra especializada em:

- Gesso acartonado - Molduras
- Sancas - Acabamentos - Pinturas
- Pisos - Porcelanatos - Hidráulica
- Telhados - Impermeabilização

Milton Lunardi Siqueira

Fones: (51)

9699.4830 / 8567.9059 
8687.3824

SAMU  ---------------------------------------- 192
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 510 3311
Lista Telefônica  ------------------------------ 102
PROCON  ------------------------------ 3289 1774

Telefones Úteis
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Consertos: 
• Torneira

• Válvula Hidra
• Registros 

• Caixa Acoplada
• Caixa D’Água

(51) 3246.4489 / 8455.3561

Hidráulica - Elétrica Eletrônica - Mecânica Geral

Rua Oreste Botega, 81 | Niterói
Distrito Industrial | Canoas | RS

contato@pmsmanutencoes.com.br

www.pmsmanutencoes.com.br

(51) 9791.2795 | 9250.6195

Manutenções em:
Guindaste - Munck - Empilhadeiras

João Antônio da Silveira, 2600 - Restinga

(51) 3062.5704Compre c/ seu Cartão Senff
em até 5X sem

juros!*

*Consulte a política
de parcelamento.

PRÓXIMO AO FIM DA LINHA DO ÔNIBUS RESTINGA - 209

Serralheria Ferreira Ferro

Av. Eduardo Prado, 2070 - Ipanema

Castelhano: 

51-3245.5489 / 51-8144.7965

Artesanato em ferro forjado

Portão Contra Peso, Automatizado, 

Grades, Janelas, Escada Caracol 

e Consertos em geral

3268.1477 - 8454.7018
Rua Schinaider, 618 - Bairro Hípica - POA - RS

Aceitamos

Cartões

O melhor conteúdo
Você encontra aqui!

O melhor conteúdo
Você encontra aqui!

Rev i s t a

Agregando serviços 
e conhecimento junto de você!
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O Instagram já 
conta com cerca de 300 
milhões de usuários 
mensais, mas você sabe 
como se destacar em 
meio a tantas pessoas e 
aparecer entre aqueles 

que mais recebem “likes” nessa famosa rede de 
compartilhamento de imagens? Existem alguns 
passos importantes que devem ser seguidos por 
aqueles que querem ficar famosos no universo do 
Instagram e conquistar seguidores, comentários e 
curtidas.

Melhore seu conteúdo 
Em primeiro lugar, se você quer ser notado, 

tenha a certeza de que seu perfil esteja definido 
como público e não privado, assim você não res-
tringe o alcance de suas imagens e pode angariar 
mais seguidores. Em segundo lugar, sua biografia 
é a primeira coisa que as pessoas vão ver, portanto 
escreva algo que seja ao mesmo tempo conciso e 
que mostre um pouco da sua personalidade. 

Sem dúvidas você quer fazer o upload das 
suas melhores imagens para o seu perfil. Sabemos 
que é tentador carregar todas as fotos da noite 
passada (que deve ter sido realmente incrível), 
mas é provável que você consiga provocar mais 
irritação do que curiosidade. Em outras palavras: 
não seja um spammer.  

Escolha um local apropriado para tirar fotos 
bem iluminadas, limpas e com grandes propor-
ções. Usuários do Instagram procuram por fotos 
bonitas, por isso é importante que você carregue 
para seu perfil apenas as melhores imagens quan-
do se trata de definição, exposição e composição.  

O momento certo 
Use o Statigr.am, um site que te ajuda a geren-

ciar o seu Instagram, para ver qual é o melhor ho-
rário para você postar fotos. Ele recolhe os dados 
do seu Instagram e fornece gráficos para mostrar 
a análise de conteúdo e engajamento. Ele mostra 
basicamente todas as estatísticas do seu Instagram 
em um infográfico útil, incluindo informações 
como o número de fotos que você postou, quantas 
“curtidas” e comentários você recebeu, e quantas 
vezes você usou cada filtro do Instagram.  

Sua melhor aposta é liberar uma foto em um 
momento oportuno, quando seus seguidores es-
tão ativos e interagindo com a rede social. O me-
lhor horário para cada usuário postar suas fotos 
pode variar de acordo com o perfil de seus segui-
dores, por exemplo. 

#hashtags 
A tag que você coloca em sua foto é o elo da 

4 dicas para “bombar” seu Instagram
sua pequena imagem com todo o restante do uni-
verso do Instagram (ou Instaverso, se preferir). As 
hashtags certas podem dar uma exposição imen-
sa às suas fotos, deixando-as abertas para serem 
descobertas. 

 Importante: colocar uma dúzia de hashtags 
em uma mesma foto não vai atrair mais seguido-
res, e pode até mesmo espantá-los devido ao exa-
gero. O ideal para cada imagem é ter entre uma e 
três hashtags, sendo cinco o limite do aceitável. 

Seja social! 
Ao seguir outros usuários, curtir e comentar 

fotos, você com certeza conseguirá que algumas 
dessas pessoas o sigam de volta. Encontre amigos 
com a ajuda da função “explorar” do Instagram, 
mas também veja os usuários sugeridos e convide 
seus amigos que ainda não fazem parte do Insta-
gram para participar da rede social. Utilize seus 
demais perfis em outras redes sociais para repu-
blicar fotos do Instagram, tendo mais alcance.

Manutenção de 
computadores

Formatação

Acessórios
Adaptadores sem fio

Fone: 51 3264.5363
Cel.: 51 9522.4878

hctec@hctecinformatica.com.br www.hctecinformatica.com.br
Av. Edgar Pires de Castro, 1925 - Loja 11 - Aberta dos Morros
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Quadra society grama sintética
e natural, sede com bar, churrasqueira, 

estacionamento e ótimo ambiente

Est. Cristiano Kraemer, 2880 Fone: 9296 8961 / 8507 3036

QUADRA7CAMPO NOVO

Oferecemos:
Turnos: Integral, Intermediário, Manhã e Tarde

Turmas: Pré-Maternal, Maternais 1 e 2 e Jardins A e B
Idade: de 08 meses à 5 anos e 11 meses

Funcionamento das 7h às 19h3336-8542

45
anos

MATRÍC
ULAS

ABER
TAS!!

!

Av. Clemenciano Barnasque, 200 - Teresópolis
www.escolameucannho.com.br

Rua Comendador Castro, 473 - Ipanema - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3012.0693

  BERÇÁRIO  MINI MATERNAL 
 PRÉ MATERNAL  MATERNAL I  

 MATERNAL II  JARDIM A 
 JARDIM B

A escola atende crianças de 0  a  6 anos, 
organizadas em grupos 

de acordo com a faixa etária:

Horário de funcionamento: das 7 horas às 19 horas.
EscolaVamosCrescer - www.vamoscrescer.com.br

De acordo com 
a última pesquisa 
Nacional de Saúde 
(PNS) realizada pelo 
Ministério da Saúde, 
em parceria com o 
IBG, entre agosto de 
2013 e fevereiro de 
2015, o país constatou 

11,2 milhões de pacientes diagnosticados com 
DEPRESSÃO. Recentemente, crianças e adoles-
centes passaram a fazer parte das estatísticas, pois 
o diagnóstico de DEPRESSÃO na faixa etária dos 
06 a 12 anos, aumentou de 4,5% a 8% nos últimos 
10 anos.

A DEPRESSÃO pode ser hereditária, reati-
va e secundária. Por ser uma doença recorrente, 
requer um acompanhamento a longo prazo, uma 
pessoa que sofre de um episódio de DEPRESSÃO 
tem 50% de chance de desenvolver o segundo e 
70% de desenvolver o terceiro episódio. Ressal-
tando que filhos, netos e bisnetos de pessoas que 
passaram por um episódio de DEPRESSÃO, tem 
a probabilidade de desenvolver a doença, pois 
carregam geneticamente a tendência.

O estresse e a DEPRESSÃO nas crianças, se 
agrega principalmente pela sobrecarga de tarefas 
e cobranças de responsabilidades, comuns na fase 
escolar. Por outro lado, maus tratos físicos, trau-
mas, abusos sexuais e emocionais, bullyng.

Quando nos referimos a maus tratos, é impor-

Depressão Infantil
tante salientar que, não se trata apenas de abusos 
considerados físicos, mas também emocionais, 
como humilhar e agredir emocionalmente.

A DEPRESSÃO mexe tanto com a mente 
como com o corpo da criança, gerando conse-
quências físicas e psicológicas. Na pré-adoles-
cência, a DEPRESSÃO é muito comum, devido a 
intensidade de sentimentos que não se consegue 
administrar.

A constatação deve ser imediata, nos primei-
ros sinais da disfunção (alteração de humor, an-
siedade, desinteresse nos estudos, condutas antis-
sociais e destrutivas, distúrbios do sono, etc.…), é 
necessário a procura de um especialista para ava-
liar o caso e buscar o tratamento adequado.

Muitas crianças e pré-adolescentes, devido 
aos sintomas da Depressão, tem sua fase da vida 
mais importante interrompida, recorrendo a ca-
minhos perigosos, como o uso de entorpecentes e 
até mesmo a tentativa do suicídio.

Ao primeiro sinal de DEPRESSÃO, os pais 
devem acolher essa criança e encaminhá-la a um 
profissional o mais rápido possível. Lembrem-se: 
seu filho precisa de atenção, com ou sem depres-
são, caso seja detectada, demonstre ainda mais 
amor e carinho, mesmo que ele tenha acompa-
nhamento médico, o afeto de quem ele mais ama 
é importantíssimo.

Terezinha Dinamar dos Santos, Especialista 
em Psicopedagogia Clínica e Institucional Neu-

ropsicopedagogia. Contato: (51) 8527-8648
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Three Dogs Original - 20 Kg Monello Tradicional - 25 kg Golden Special - 15 Kg Golden Gatos - 10,1 Kg Cat Chow Ad. - 10,1 Kg

R$ 125,00 R$ 129,90 R$ 99,90 R$ 99,90 R$ 89,90

Venda de pintos

3258.1108 / 8104.8785
ESTRADA DO VAREJÃO, 5155 - LAMI - POA/RS

Vestuário | Mudas | Rações | Medicamentos

Qualidade, Preço e Bom Atendimento

Divulgue a sua marca!
também na Internet!

(51) 3026-8445
(51) 9100-0440

(51) 9613-6986
(51) 8564-6451

(51) 9814-2056
(51) 8105-4796

Anunciando na ProcureAche, 
você ainda recebe divulgação 
da sua marca em nosso site e 

mídias sociais!

• Não passeie em horários de sol forte (entre 
10h e 16h) quando, tanto o ambiente quanto o 
chão, estão muito quentes. Nestes horários, é real 
o risco de o cão queimar as patas (coxim) ao an-
dar no asfalto ou calçada.

• O raio do sol que incide sobre o cão é tão pre-
judicial quanto ao raio de sol que reflete no chão e 
incide no cão. Pense nisto.

• Cães com focinho curto sofrem ainda mais 
com os dias quentes, pois a troca de ar para re-
gular a temperatura é prejudicada pela sua ana-
tomia.

• Garanta água fresca em abundância, tanto du-
rante os passeios, quanto em casa.

Dicas para os cães curtirem o calor com segurança



Automotivo

25

51 - 3242.3857  
51 - 3245.5653

Estrada Retiro da Ponta Grossa, 1050

Seu Amigo de Todas as Horas!

Peças e Acessórios para Carro e Moto
Mecânica & Elétrica em geral

Aceitamos todos tipos de cartões

boniautopecas@gmail.com
facebook: Boni Auto Peças  Nelson Bonifacioou

Parafusos de Cabeçote - Prisioneiros
Parafusos de Roda - Rolamentos

Os acidentes de trânsito no Brasil atualmen-
te, faz com que uma grande quantidade de vidas 
sejam perdidas anualmente. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, em 2013 (último ano dis-
ponível) foram cerca de 44 mil mortos, aumento 
considerável se levarmos em conta que o DENA-
TRAN, em 2005 divulgou que foram pouco mais 
de 26 mil mortos em acidentes. Os quase 200 mil 
feridos demonstram uma significativa redução 
perante os 513 mil feridos em 2005 do total de 
383.371 acidentes com vítimas naquele ano. São 
números assustadores maior do que sérias doen-
ças que atingem a população brasileira. Mas, in-
felizmente, esses números parecem não atingir a 
sensibilidade e razoabilidade dos dirigentes dos 
órgãos de trânsito e dos nossos governantes, no 
sentido de se combater veementemente e com 
ações essa real guerra no trânsito.

Coincidências à parte, em 2012 entrou em 
vigor a lei 12.760, conhecida como de Lei Seca, 
mais rigorosa que as anteriores e que, com certe-
za, contribuiu para frear o crescimento contínuo 
nos números de vítimas fatais, que verificado nos 
anos anteriores.

Existem dois tipos de acidentes: o evitável e 
o não evitável. O primeiro é aquele em que você 
deixou de fazer tudo que razoavelmente pode-
ria ter feito para evitá-lo, enquanto o segundo 
é aquele em que se esgotando todas as medidas 
para impedi-lo, este veio a acontecer.

Normalmente as pessoas perguntam quem é 
o culpado, onde a pergunta correta é quem pode-
ria ter evitado o acidente. Uma das maiores cau-
sas dos acidentes chama-se condutor de veículo. 
Estatisticamente, 75% dos acidentes foram causa-
dos por falha humana (condutor), 12% por pro-
blemas nos veículos, 6% por deficiências das vias 
e 7% por causas diversas, ou seja, podemos dizer 
que o homem, no mínimo, é responsável, dire-
ta ou indiretamente, por 93% dos acidentes. Na 
atualidade, o Brasil participa com apenas 3,3% 
do número de veículos da frota mundial, mas é 
responsável por 5,5% dos acidentes com vítima 
fatal, registrados em todo mundo.

Acidentes de trânsito -  
causas
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DANER ELÉTRO MOTORESDANER ELÉTRO MOTORES
Comércio Manutenção Ltda - ME

Av. Juca Batista, 2263 / 2203 - Subsolo - Ipanema
Fone: (51) 3248.2575 - Fax: (51) 3249.1916 - POA/RS

www.danermotores.com.br | atendimento@danermotores.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SANDRO TRANSPORTES 
E MUDANÇAS

CAPITAL E INTERIOR

Montagem, Desmontagem 
de Móveis, Içamentos, Pinturas, 

Reformas em Geral

e-mail: sandro_transportes@gmail.com

(51) 3209-0910 / (51) 3208-0910

2
4
h
s

(51) 9157-0910 / (51) 9901-1619
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ALMIR SARMENTO & FILHOS
A D V O C A C I A

DIREITO DO TRABALHO
INSS

DIREITO DE FAMÍLIA
DANO MORAL

CONSULTA
GRATUÍTA

Av. Borges de Medeiros, 453, Conj. 104 Centro Histórico - POA/RS

(51) 3226-0303 / 3013-1928 / 9875-0370 
almirsarmento@hotmail.com

A maioria dos refrige-
radores é autode sconge-
lante, o que signifi ca que 
as bobinas de refrigeração 
aquecem a cada seis a oito 
horas, derretendo o acú-
mulo de gelo. A água cria-
da por esse processo escor-
re em um reservatório de 
gotejamento, onde futura-
mente se evaporará. Caso 
o seu equipamento não 
seja autodescongelante, 

será preciso desligá-lo por algumas horas antes 
de esvaziar o reservatório. Não se deve esvaziar 
esse recipiente a menos que haja um problema 
com o seu refrigerador liberando água de outra 
fonte para o reservatório. No entanto, a limpeza 
ocasional é necessária para evitar o acúmulo de 
mofo.

Instruções:
1. Puxe o seu refrigerador para longe da pa-

rede. Verifi que abaixo dele por trás para garantir 
que todos os materiais de revestimento e fi tas fo-
ram removidos quando o aparelho foi instalado. 
Caso contrário, remova-os.

2. Recoloque a sua geladeira contra a parede.
3. Retire a grade dianteira na parte inferior 

da sua geladeira. Ela está presa com grampos em 
cada lado. Você não deve precisar de ferramentas 
adicionais.

4. Puxe o reservatório com cuidado para evi-
tar o derramamento de água parada.

5. Delicadamente, lave o reservatório com 
água morna e sabão para poder remover qual-
quer acúmulo de mofo e outras sujeiras.

6. Enxágue o reservatório com uma solução 
de água sanitária diluída. Isso ajudará a acabar 
com o mofo.

7. Recoloque o reservatório e a grade dian-
teira do seu refrigerador.

Como limpar o reservatório 
de um refrigerador
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Não que no escuro! Divulgue a sua marca!

(51) 3026-8445
(51) 9100-0440

Divulgue a sua empresa ou o seu produto para além da sua rua ou do seu 
bairro, e conquiste novos clientes em potencial!

ProcureAche Zona Norte
20 mil exemplares

ProcureAche Zona Sul
20 mil exemplares

Geramigos Zona Norte
10 mil exemplares

Geramigos Zona Sul
10 mil exemplares

(51) 9613-6986
(51) 8564-6451

(51) 9814-2056
(51) 8105-4796

cie:nun

A

Acesse:
www.geramigos.com.br

www.procureache.geramigos.com.br

Tenha sua marca divulgada, mensalmente, em 60 mil exemplares da 

Revista ProcureAche e do Jornal Geramigos em TODA A CIDADE de 
Porto Alegre e também online!
Esteja à frente dos seus concorrentes e aumente sua visibilidade 
por um preço que cabe no seu bolso. Faça uma consulta hoje mesmo!

Tenha sua marca divulgada, mensalmente, em 60 mil exemplares da 

Revista ProcureAche e do Jornal Geramigos em TODA A CIDADE de 
Porto Alegre e também online!
Esteja à frente dos seus concorrentes e aumente sua visibilidade 
por um preço que cabe no seu bolso. Faça uma consulta hoje mesmo!

O que acontece 
com os produtos que 
são barrados pela al-
fândega na hora em 
que vão entrar no 
Brasil e, depois, nun-
ca são reclamados 
por ninguém? Em-
bora poucas pessoas 

saibam, muitos desses produtos acabam sendo 
vendidos pela Receita Federal em leilões - e com 
preços bastante atraentes.

Segundo a própria Receita Federal, “as mer-
cadorias levadas a leilão consistem em produtos 
abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou 
objeto de pena de perdimento”. Os produtos que 
acabam nesses leilões são de todos os tipos, desde 
canecas e tigelas de porcelana, passando por car-
ros e outros veículos, até aparelhos eletrônicos de 
uso pessoal. Quem tiver paciência para fuçar em 
todos os editais, porém, pode acabar encontrando 
ofertas matadoras.

Tipos de leilão
Existem dois tipos de leilões da Receita Fede-

ral: os presenciais e os eletrônicos. Dos presen-
ciais, como o nome indica, só podem participar as 
pessoas que frequentarem pessoalmente o leilão. 
Isso pode ser um problema, já que eles acontecem 
em diferentes cidades do país. A lista de leilões 
presenciais, por Estado, pode ser conferida em 
http://goo.gl/5YhgD8.

Existem também os leilões eletrônicos. Estes 
acontecem de maneira totalmente digital, de for-
ma semelhante a uma venda em um site online de 
leilões. Para participar deles, contudo, é necessá-
rio acessar o portal e-CAC da Receita Federal, que 
exige um código de acesso. Um guia mostrando 
como pessoas físicas podem gerar esse código 
pode ser encontrado em http://goo.gl/7nH3Dt 
(pdf). É necessário possuir também um certifica-
do digital.

Leilões da Receita Federal: saiba o que são e como 
participar

A princípio, qualquer cidadão brasileiro ou 
pessoa jurídica com CNPJ pode participar des-
ses leilões. Isso depende, porém, dos editais dos 
leilões, que não são todos necessariamente iguais. 
Alguns permitem a participação de pessoas físi-
cas, enquanto outros são restritos a pessoas ju-
rídicas. É necessário estar em dia com a Receita 
Federal para participar.

Leilões eletrônicos
Mesmo antes de se acessar o portal e-CAC , é 

possível visualizar os editais que ainda estão cor-
rendo no portal do Sistema de Leilões Eletrôni-
cos (SLE) da Receita. Os Editais são organizados 
por data e por local. No lado esquerdo, é possível 
filtrar os resultados por categoria, para facilitar a 
busca.

Ao clicar em um edital, o usuário é levado 
para outra página, com diversas opções. Na parte 
inferior, é possível visualizar todos os “lotes” da-
quele edital. Cada lote representa diferentes pro-
dutos, ou conjuntos de produtos, e tem um lance 
mínimo, mostrado ao lado. Alguns lotes ainda 
possuem fotos dos produtos.

Informações importantes 
Vale notar que os valores mostrados ao lado 

dos produtos são os lances mínimos. Como se 
trata de um leilão, aquele dificilmente será o pre-
ço final pelo qual o lote será vendido. Além disso, 
os valores lançados nos leilões da Receita Federal 
estão sujeitos a ICMS, que é calculado posterior-
mente.

O esquema é diferente de uma compra tra-
dicional, e é extremamente importante conferir 
o texto completo do edital de qualquer lote inte-
ressante. Isso porque o edital explica como será 
o leilão, quais propostas podem ser feitas, como 
deverá ser feito o pagamento (que pode levar a 
multas se não for feito adequadamente) e como 
será a entrega ou retirada dos produtos.
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Seja um franqueado

Alcance mais rápido os seus 

objetivos! 

Nós mostramos como.

Comece 2016 com Foco, 
e não espere a sorte acontecer.

Entre em contato conosco!
Informações através do e-mail:

franquias@geramigos.com.br ou
pelo fone: (51) 3026.8445

*Com apenas um pequeno investimento 
em dinheiro para dar o pontapé inicial!

Piadas
Dinheiro
Amor de mulher é 

REAL

Bêbados
Galileu, quando afi r-

mou que o mundo apenas 
girava, confi rmou o que os 

bêbados já sabiam.

Na balada
Um homem chega na balada e encontra 

uma mulher e então dá um garfo a ela. E ela per-
gunta: para quê o garfo, e ele responde: é por que 
eu to dando sopa, e ela diz: mas sopa se come de 
colher, e ele responde: é que eu sou difícil...

Louco
Porque o louco toma banho com o chuvei-

ro desligado? Por que ele comprou um champô 
para cabelos secos!

Geografi a
Qual o estado do Brasil que queria ser car-

ro? Sergipe (ser jipe).

Minhoca
O que a minhoca falou pro minhoco? Você 

minhoquece!

Carreira
A mulher desempregada estava consultando 

os classifi cados e decide ligar para um anúncio 
de faxineira. No fi nal da conversa, a senhora que 
a atendeu lhe pergunta: - E quanto a senhora es-
pera ganhar por dia? - Ah, por menos de sessen-
ta Reais por dia eu nem saio de casa! - a mulher 
responde, categórica. - Mas isso é um absurdo! 
Eu sou professora e não ganho tudo isso! - E por 
que a senhora acha que eu parei de dar aula?

Casais 
A cartomante está vendo a sorte de um 

cliente na bola de cristal: - Vejo uma morena 
que o fez sofrer muito no passado. Agora vejo 
uma loira que o fará sofrer muito no futuro. - É 
minha mulher! Ela pintou o cabelo!
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Curta nossa 
Fan Page!

facebook.com/JornalGerAmigos

Notícias diárias da sua região!
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Áries (21 de março - 20 de abril)
AMOR: Os esforços na academia presentearão 
você com uma forma física excepcional e as pes-
soas que o rodeiam admirarão o seu corpo e o seu 
andar elegante. TRABALHO: Desde os primeiros 

dias do mês chegarão novidades vantajosas, comunicações 
que há tempo esperava e haverá uma esclarecida no seu coti-
diano profissional. SAÚDE: Sua forma não será mal, ainda que 
não muito vistosa: tenha ainda um pouco mais de paciência e 
você vai voltar a estar em forma. Você poderá sentir também 
alguma leve dor de cabeça.

Touro (21 de abril - 20 de maio)
AMOR: Se você é solteiro, vai atravessar uma fase 
complicada, sobretudo por volta do dia 15 alguns 
aspectos astrais não o favorecerão. E o tornarão 
até mesmo nervoso. TRABALHO: Você terá ótimas 

oportunidades de fazer grandes investimentos, os intróitos 
se mostrarão ótimos, e conseguirá fazer inovações em casa. 
SAÚDE: As suas obsessões com a linha poderiam fazer mal 
a você. Academia demais e muito exercício físico estão des-
truindo-lhe um pouco. Você precisa de muito repouso.

Gêmeos (21 de maio - 20 de junho)
AMOR: Conseguirá conciliar de modo equilibrado 
as suas exigências com as da pessoa amada: vive-
rá em grande harmonia e tirará a máxima satisfa-
ção disso. TRABALHO: O setor profissional será 

bem apoiado pelos astros que tornam você brilhante, vivaz e 
muito capaz! As novas negociações de negócio terão ótimos 
resultados. SAÚDE: Dor nas costas e enxaqueca poderiam ser 
a incomodação deste mês. Não force demais o ritmo se prati-
ca um esporte porque a forma não está ao máximo.

Câncer (21 de junho - 22 de julho)
AMOR: Os solteiros viverão um período difícil até 
o 15. Depois desta data o sol voltará a resplande-
cer sobre as suas conquistas e encontrarão uma 
pessoa importante. TRABALHO: Se você é pro-

fissional liberal, viverá um dos períodos mais importantes da 
sua vida e o seu prestígio a a sua popularidade aumentarão 
notavelmente. SAÚDE: Eventuais distúrbios crônicos serão 
curáveis com sucesso, em particular a partir da metade do 
mês em diante. Aconselham-se terapias naturais à base de 
ervas.

Leão (22 de julho - 22 de agosto)
AMOR: As pessoas maduras receberão notícias 
agradáveis no campo familiar e surpresas boas 
dos netinhos, especialmente por volta do fim do 
mês. TRABALHO: Você terá a tendência a estar 

distraído e a deixar-se condicionar por palavras alheias, fazen-
do, impulsivamente, todo o contrário do que deveria. SAÚDE: 
Ao nível das energias físicas e musculares se manterá bem. 
Você poderia registrar algum distúrbio provavelmente ligado 
a um desequilíbrio hormonal.

Virgem (23 de agosto - 22 de setembro)
AMOR: As estrelas parecem não olhar para o seu 
lado e você terá a tendência a ver tudo de forma 
negativa. Uma pessoa especial, porém, saberá 
fazê-lo reagir. TRABALHO: Você terá uma grande 

facilidade de contatos, as situações são claras, deixe à distân-
cia o nervosismo e a inquietude, procurando agir de modo 
profissional. SAÚDE: Você vai acusar uma certa falta de ener-
gia. Procure dormir muito e manter uma postura equilibrada à 
mesa. Coma um pouco de tudo, mas sem exagerar.

Libra (23 de setembro - 22 de outubro)
AMOR: Você deverá se empenhar em manter as 
promessas feitas e principalmente em manter 
uma grande sinceridade com relação ao com-
panheiro, porque, caso contrário, você poderia 

se arriscar a comprometer a história. TRABALHO: Será um 
período muito intenso e você se sentirá estressado. A falta 
de atenção e de concentração poderia pesar sobre os seus 
resultados concretos. SAÚDE: Você tenderá a exagerar com a 
alimentação e as comodidades, mas os resultados poderiam 
ser desagradáveis: aumento de peso e possibilidade de infla-
mação intestinal.

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)
AMOR: Você tentará eliminar os eventos que se 
repetem e adquirirá uma consciência mais clara 
seja em relação a si mesmo, seja em relação a 
relacionamentos interpessoais e afetivos. TRABA-

LHO: Você terá a tendência a distrair-se e não será brilhante 
como normalmente, mas é prevista uma onda de novidades 
que colocará você novamente em forma por volta do fim do 
mês. SAÚDE: O seu fascínio se intensificará e a saúde se man-
terá decididamente boa, motivo pelo qual poderá contar com 
uma pele lisa e cabelos como seda.

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezembro)
AMOR: Você encontrará a pessoa adequada às 
suas exigências e capaz de compreender seus 
estados de humor e suas esquisitices; isso fará 
com que o relacionamento seja duradouro. TRA-

BALHO: Você terá a oportunidade de obter ótimos resultados 
seja pelo moral seja pela carteira, fazendo algum novo conhe-
cido que abrirá horizontes diferentes. SAÚDE: Será um mês 
esplêndido no qual desfrutará de ótima saúde. O único ponto 
negativo é que poderia sofrer com pequenos problemas de 
tipo alérgico.

Capricórnio (22 de dezembro - 20 de janeiro)
AMOR: Reflita com atenção sobre as conseqüên-
cias de cada decisão afetiva sua, evitando fazer jo-
gar-se no escuro e pondo um freio aos ciúmes e ao 
nervosismo. TRABALHO: A vida profissional pode-

rá conhecer evoluções e transformação, que será você mesmo 
a gerar, mas terá de avaliar atentamente os parceiros que vão 
estar ao seu lado. SAÚDE: Lembre-se que todos os excessos 
são equivocados, em um sentido ou em outro. Poderia ser o 
momento ideal para fazer um regime, se tem de perder peso.

Aquário (21 de Janeiro - 19 de fevereiro)
AMOR: Você não se sentirá completamente sa-
tisfeito: o sofrimento em relação ao parceiro será 
forte... mas tente ser paciente: de fato, a partir do 
dia 15 a música vai ser outra. TRABALHO: Perío-

do positivo para quem procura trabalho. Por volta do fim do 
mês, os fluxos astrais são muito positivos e as ocasiões de en-
contrar um trabalho duradouro aumentarão. SAÚDE: O céu 
poderá disturbar a funcionalidade renal, inflamar os tendões 
e reagudizar os males crônicos. Você tenderá a escolher o que 
é nocivo para si.

Peixes (20 de fevereiro - 20 de março)
AMOR: Neste período, você será mais maleável 
do que normalmente e caminhará em direção às 
problemáticas dos outros com um comportamen-
to de compreensão e participação. TRABALHO: 

Aceite a colaboração por parte de pessoas que têm condições 
de ajudar no seu trabalho e verá que as suas idéias serão acei-
tas pelos seus superiores. SAÚDE: Você ficará consciente de 
novas necessidades psicofísicas e fará o que for preciso para 
supri-las. Nos remédios naturais e sobretudo na farmácia de 
manipulação, você poderia encontrar a resposta.

Horóscopo



Fernando / Vilson

(51) 9729 0229  (51) 3266 5439
Estrada Edgar Pires de Castro, 9248

Orçamento e colocação no dia e hora marcada

Box Temperado - Sacadas
Coberturas - Espelhos

Vidros comuns

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

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

KNETIG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

Acesse o site da ProcureAche e tenha acesso às edições anteriores:
www.procureache.geramigos.com.br

AGROCOMERCIAL
B U J U R U

TELE-ENTREGA DE RAÇÃO

3392.3954
3392.3955

9863.0181

Av. Edgar Pires de Castro, 1640 / Loja 1
Apresente este anúncio ou informe que viu nesta revista e ganhe descontos especiais.

AULAS PARA
HABILITADOS
Tem medo de dirigir?
Falta prática na direção?

Ligue e informe-se!

51 3106.8055
51 8530.6382

www.pratikar.com.br
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Pratikar Treinamentos


