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Cortinas de Tecido - Papel de Parede 
Tapetes sob Medida

Av. Plinio Brasil Milano 705
Higienópolis
Porto Alegre

Fone: 51 3333.0422
stilluspersianas@terra.com.br

Av. Eduardo Prado 501 (cassol)
Cavalhada
Porto Alegre
Fone: 51 3737.3033
stillus@stilluspersianas.com

www.stilluspersianas.com

 Quando falamos de Distúrbio de 
Aprendizagem (DA) e Transtorno de Déficit de 
Atenção (TDA), logo associamos um ao outro, e 
de fato, existe uma enorme “confusão” 
relacionado aos dois termos. Estes conceitos 
não devem ser usados de forma igual ou como 
sinônimos, porque representam duas entidades 
distintas, porque a criança com Transtorno de 
Déficit de Atenção (TDA) pode ou não ter 
dificuldade ao aprender, diferente da criança 
com Distúrbio de Aprendizagem (DA) que pode 
apresentar problemas específicos, como a 
dificuldade de relacionamento, problemas de 
comportamento, entre outros. 
 Sendo considerado importan-tíssimo 
frisar que, tanto as crianças com Distúrbio de 
Aprendizagem (DA) quanto as com Transtorno 
de Déficit de Atenção (TDA), são compatíveis 
com a inteligência normal, fato que não ocorre 
nos problemas de Retardo do Desenvolvimento 
Neuropsi-comotor ou nas Deficiências Mentais. 
Os dois termos são, sem dúvida de carácter 
Inter e multidisciplinar, porque precisam do 
envolvimento de vários profissionais, que 
mesclam em seus conteúdos medidas de 
saúde e educação. Ambos necessitam de 
equipe para diagnóstico especializado, além do 
trabalho de intervenção.

Terezinha Dinamar Santos
Especialista em Psicopedagogia

Clínica e Institucional 
Fone: 8527-8648

Distúrbio de Aprendizagem 
e Transtorno da Atenção
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Serviços Especializados

É hora de dar risada

ELEVADOR MÁGICO

O caipira vai com a família passar uns 

dias na cidade. Ao chegar a um hotel, 

parou estupefato em frente ao 

elevador, tentando entender para que 

servia uma porta com tanta luz 

piscando. De re pente, uma senhora 

bem velinha entra no elevador, a porta 

fecha e ela desaparece. Pouco depois a 

porta se abre novamente e o caipira da 

de cara com uma linda garota. 

Entusiasmado, ele grita para seu filho:

- João, va correndo chamar sua mãe!

O BÊBADO

Um bêbado

entrou num ônibus,

sentou ao lado de 

uma moça e disse:

- Mas como tu é feia, tu é a coisa 

mais horrível que eu já vi!!

- A moça olha pra ele e reponde:

- E tu é um bêbado nojento!!

E o bêbado imediatamente 

reponde:

- É, mas amanhã eu to curado!

Imã de geladeira e 
blocos calendário 2016
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Serviços Especializados

 E x i s t e m  d i v e r s o s  t i p o s  d e 
aparelhos ortodônticos. Os mais comuns 
são o aparelho fixo e o aparelho móvel e 
cada um tem uma função específica. O fixo 
costuma ser  usado para o correto 
alinhamento dos dentes, já o aparelho 
móvel costuma permitir que se corrija o 
palato, o osso que fica no céu da boa, e é 
muito usado no tratamento de crianças que 
a i n d a  n ã o  t ê m  t o d o s  o s  d e n t e s 
permanentes.
 Mas ainda assim, muitas pessoas 
acreditam que a função do aparelho 
ortodôntico, ou aparelho dentário, é 
somente estética, mas além de servir para 
deixar o sorriso mais bonito, o aparelho 
ortodôntico pode trazer uma vida mais 
saudáve l .  Po is  a lém de cor r ig i r  o 
alinhamento, que é quando um dente fica 
sobre o outro e de diastemas, os espaços 
que se parecem com falhas entre os dentes, 
o seu uso pode corrigir mordidas cruzadas 
ou mordidas abertas, que se caracterizam 
pe los   den tes  supe r i o res  não  se 
encontrarem nos locais corretos com os 
inferiores. Os aparelhos podem  prevenir 
alguns problemas de saúde como: o 
desgaste excessivo dos dentes; dores de 
cabeça de origem muscular; barulhos do  

tipo estalos; problemas de fala, para 
mastigar e para engolir.
 Somente seu dentista saberá lhe 
informar se precisa de um tratamento 
ortodôntico, através de uma sessão de raio-
x, e não há uma idade certa para a 
avaliação, que pode ser feita inclusive por 
crianças, assim que os primeiros dentes 
permanentes começam a aparecer. 
 Então, não deixe de fazer uma 
avaliação com um dentista, pois dentes mal 
posicionados facilitam o aparecimento de 
cáries, de doenças de gengivas, de 
problemas de fala e atrapalham a 
autoestima.

Dra. Cibele Dutra Gontijo de Moura - 
Implantodontista
CRO/RS-20.718

O que você deve sabe sobre o aparelho ortodôntico
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Saúde e Bem Estar
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São JorgeSão Jorge

8 alimentos que podem melhorar sua memória e
aumentar sua inteligência

 A alimentação é como se fosse um 
combustível para nosso corpo e nos dá 
força para seguirmos nossas tarefas 
diárias. 
 Uma alimentação saudável reduz 
os riscos de diabetes, hipertensão e 
doenças do coração. Ainda não é provado 
que isso traz benefícios para o Alzheimer, 
mas a Alzheimer's Disease Research 
Center, de Nova Iorque, listou alguns 
alimentos que os pesquisadores apontam 
que manterá seu corpo e seu cérebro 
saudável.
1 - Peixe
Os tipos oleosos como salmão, truta e 
sardinha, contém ácidos graxos essenciais 
que são muito saudáveis para você e seu 
cérebro. Os nutrientes neste tipo de peixe 
ajudam a melhorar a memória.
2. Espinafre
O espinafre pode ajudar a manter o cérebro 
alerta e combate o envelhecimento.
3. Abacate
Todo mundo sabe que os abacates são 
gordura saudável, mas você sabia que eles 
também são bons para o seu cérebro? Pois 
é, o abacate pode ajudar a melhorar a 
concentração, entre outras funções 
cerebrais.

4. Sementes de girassol 
Sementes de girassol são cheios de 
ômega-3 e ômega-6 gorduras que nossos 
corpos, e especialmente o cérebro, 
precisam para funcionar em seus níveis 
ideais.
5. Chá
O chá pode beneficiar tanto as partes de 
seu cérebro que estimulam o relaxamento 
e a cafeína pode ajudar com foco e 
concentração.
6. Ostras
As ostras podem ajudar o seu cérebro 
também. Ostras contam com ácidos 
graxos ômega-3 que seu cérebro precisa.
Dicas extras:
7. Frutas vermelhas
Frutas como morango, cereja, framboesa, 
amora, pitanga e melancia possuem 
pigmentos antioxidantes que ajudam a 
memória.
8. Caju e Nozes
O caju tem fósforo, bom para memória. As 
nozes contêm Ômega-3, que ajuda a 
circulação do sangue no cérebro. Mesmo 
que sejam saudáveis, o consumo deve 
ser moderado. O indicado de nozes são 
seis ao longo do dia e de castanha de caju 
são oito. 
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Moda e Beleza

essência

SEJA UM REVENDEDOR(A) UP!

www.upessencia.com.br/433148

Empresa brasileira com expansão na América Latina (Peru).

Contato: (51) 9394.8641 c/ Euvânia

Estética e ModaEstética e Moda

styllo_estetica@yahoo.com.brstyllo_estetica@yahoo.com.br
Rua Ipê Roxo, 10 - Jardim São PedroRua Ipê Roxo, 10 - Jardim São Pedro

CabelereiraCabelereira

DepilaçãoDepilação

MassagensMassagens Designer 
de 

sobrancelhas

Designer 
de 

sobrancelhas
Manicure e 
Pedicure

Manicure e 
Pedicure

3414.8593 - 3414.8593 - 9940.5234 - 8432.41079940.5234 - 8432.4107

Aceitamos cartõesAceitamos cartões

TENHA UMA RENDA EXTRA COM LUCRO DE 100%
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Alimentação

Aprenda a fazer um pudim sem leite condensado

Ingredientes 
 3 ovos inteiros
16 colheres (sopa) de leite
em pó
10 colheres (sopa) de açúcar
4 xícara de água.
Caramelo:
2 xícaras de açúcar
1 xícara de água
Modo de Preparo 
bater todos os ingredientes no liquidificador e reserve
para calda: misture em uma panela o açúcar e água e leve ao fogo sem 
tornar a mexer até que a calda chegue no ponto de caramelo, desligue e 
unte uma forma (com a calda) própria para pudim em microondas e 
coloque a mistura que foi batida no liquidificador, levando ao forno até 
dourar.

Ligue agora mesmo e garanta o seu espaço já 
na próxima edição da revista ProcureAche:

(51) 3026-8445 / 9613-6986

Este espaço pode ser seu!

Anuncie conosco!
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Alimentação

 A medicina Ayurvédica confere 
ao gengibre o estatuto de armário de 
medicamentos virtual. Isto porque esta 
milagrosa especiaria tem, há muito 
reconhecidas, propriedades digestivas 
fabulosas além de inúmeros outros 
benefícios para a saúde.
 

10 Fantásticos benefícios do 
gengibre

 A n d a  s e m  a p e t i t e ?  C o m a 
gengibre fresco antes do almoço para 
e s t i m u l a r  o  a p e t i t e .  A m e d i c i n a 
Ayurvédica recomenda que o almoço 
seja a principal refeição do dia, porque é 
nessa altura que a energia digestiva 
está no pico.
 O gengibre melhora a absorção 
e assimilação dos nutrientes essenciais.
 O gengibre limpa os “canais” de 
microcirculação do organismo, incluindo 
o s  s e i o s  n a s a i s  q u e  t e n d e m  a 
congestionar-se de vez em quando.
 S e n t e - s e  c o m  e n j o o  o u 
n á u s e a s ?  M a s t i g u e  g e n g i b r e ,  d e 
preferência envolvido num pouco de mel.
 Não consegue controlar os 
gases? Adivinhe! O gengibre ajuda a 
eliminar a flatulência!
 Sofre de cól icas? Mastigue 
gengibre –  e para melhores resultados, 
passe-o por azeite quente antes de o 
mastigar.
 Torcendo-se com dores nas 
articulações? O gengibre, com as suas 
propriedades anti-inflamatórias, pode 
a l iv ia r.  De i te umas gotas de óleo 
essencial de gengibre no seu banho para 
al iv iar as dores musculares e das 
articulações.

10 Benefícios do gengibre para sua saúde

 Fez uma cirurgia? Mast igar 
gengibre no pós-operatório pode ajudar 
a superar a náusea.
 Beba chá de gengibre para se 
l ivrar das dores de garganta e da 
congestão nasal. E quando corre uma 
aragem, os benefícios de aquecimento 
deste saboroso chá são ainda maiores!
 Angústias noturnas? Adicione  
gengibre ao seu prato de sopa. Os textos 
Ayurvédicos conferem ao gengibre 
propriedades afrodisíacas, também.
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5 alimentos saudáveis que engordam

 Só porque um alimento é saudável 
não significa que não engorde. Na 
realidade, a maioria dos alimentos mais 
nutritivos têm um elevado número de 
ca lor ias,  mas por  uma boa razão. 
Considerando que as calorias são energia, 
faz sentido que muitos “alimentos naturais” 
ou “alimentos saudáveis” lhe proporcionem 
mais energia; afinal, os animais cuja dieta 
tem por base este tipo de alimentos 
conseguem nutrir-se de forma mais rápida e 
eficaz. 

1. Nozes e Sementes
Ricas em proteínas, gorduras “boas” e, em 
muitos casos, em antioxidantes, as nozes 
são um componente fantástico numa dieta, 
deste que sejam ingeridas com moderação. 
Afinal, meia chávena de amêndoas 
corresponde a 410 calorias, enquanto a 
mesma quantidade de nozes da macadâmia 
está perto das 470 calorias.
2. Frutos Secos
Muitos frutos secos são polvilhados ou 
cristalizados com açúcar, o que vem 
aumentar a já impressionante quantidade 
de calorias presentes nestas deliciosas 
iguarias. Mas mesmo sem qualquer aditivo, 
uma chávena de uma mistura de frutos 
secos ronda as 335 calorias, enquanto meia 
chávena de passas equivale a 108 calorias!
3. Abacate e Guacamole
Correspondendo a cerca de 275 calorias, os 
abacates são compostos por 75% de 
gordura “boa” e outros nutrientes. Mas isso 
não impede que ganhe alguns centímetros 
indesejados se exagerar no consumo de 
guacamole (uma combinação deliciosa de 
abacate, tomate, cebola, sumo de lima e 
temperos) ou do próprio  abacate.

4 Salada com molhos
Não é na alface que reside o problema. É no 
molho. E não falamos apenas dos molhos 
cremosos! Temperos à base de azeite são 
uma ameaça tão grande quanto outros 
molhos de salada, tendo em conta que uma 
colher de sopa de azeite equivale a 119 
calorias. A boa notícia é que pode usar 
menos molho ou optar por mais vinagre ou 
sumo de limão em vez de azeite quando 
prepara as suas saladas – ou até evitar a 
utilização de qualquer tipo de molho!
5. Quinoa 
Provavelmente só ouviu falar dos benefícios 
deste grão miraculoso, mas após ser 
cozinhado, este substituto para o arroz rico 
em proteínas contém 222 calorias por 
chávena que, apesar de ser um valor baixo, 
pode contribuir para o aumento de peso se 
for usado como base ou complemento.

Imã de geladeira e 
blocos calendário 2016
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Especial do Mês

Novembro Azul

 O câncer de próstata atinge 
grande parte da população masculina e, 
mesmo assim, ainda é um tema que 
enfrenta muitas barreiras. Quase 50% dos 
brasileiros nunca foram ao urologista e, em 
2014, a projeção foi de que 12 mil morreram 
da doença em função da descoberta em 
estágio avançado.
 Preocupado com a saúde do 
homem, o Instituto Lado a Lado pela Vida 
criou, em 2008, a campanha Um Toque, Um 
Drible, que tem o objetivo de promover uma 
mudança de paradigmas em relação à ida 
do homem ao médico para a realização de 
exames preventivos. 
 O público-alvo da campanha, que 
é realizada durante o ano todo e tem seu 
ápice no mês de novembro, são homens a 
partir de 40 anos de idade e grupos que 
participam do processo de prevenção, 
como familiares e parceiros.
 Para quebrar esse preconceito, o 
objetivo é informar a população por meio de 
ações interativas, além de conscientizar 
sobre a importância da realização dos 
exames periódicos relacionados ao câncer 
de próstata, que é o segundo mais 
recorrente em brasileiros, perdendo 
apenas para o câncer de pele.   
 Por isso, a campanha promove 

ações nas estradas, palestras em empresas 
e universidades, panfletagem em locais de 
grande circulação de pessoas, corridas de 
rua, blitz de saúde, ativações em estádios de 
futebol e ações em periferias.
 Monumentos são iluminados de 
azul para chamar a atenção para os 
cuidados com a saúde masculina e, em 
2014, até a Times Square mostrou apoio à 
campanha! 
 Em 2015, além da conscientização 
junto à população, o Novembro Azul atuará 
fortemente na esfera política, participando 
de ações no Congresso Nacional para 
debater sobre a dificuldade do acesso ao 
diagnóstico precoce da doença, o acesso ao 
tratamento e o direito ao tratamento 
multidisciplinar.
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5 Dicas fundamentais para comprar o carro dos seus sonhos
 Como qualquer outro objetivo que 
pretendemos alcançar, a conquista do “carro 
dos  sonhos”  requer  p lane jamento , 
organização e disciplina. Não importa se é o 
desejo de adquirir o primeiro carro ou trocar 
por um de maior valor, a tarefa precisa de 
determinação, mas é possível.
 Coloque seu sonho como prioridade 
f ren te  aos gastos  desnecessár ios . 
Separamos abaixo algumas dicas de como 
conquistas esse objetivo:

Organize suas finanças
Faça um levantamento de suas finanças. 
Quanto entra, quanto sai, e o principal, onde 
é gasto suas receitas. Tente excluir os 
consumos sem importância, deixe de lado o 
que não for prioridade. Lembre-se: agora 
você tem um sonho, um objetivo a cumprir.
Seu sonho cabe no seu bolso?
Se for seu primeiro carro, não é interessante 
sonhar logo com um carro de 60, 80 ou 100 
mil. Tenha os pés no chão e saiba que um 
passo deve ser dado de cada vez. 
É preciso saber o que cabe no orçamento, 
pois você pode adquirir inicialmente um 
veículo com valor de IPVA mais baixo, que 
consuma menos combustível, que o seguro 
seja mais barato e ainda seguirá poupando 
para comprar um “carrão” um dia. É natural, 
por exemplo, que antes de você adquirir 
aquela linda SUV que enche os olhos, passe 
por um Gol, um Pálio, um Ká ou um Celta, por 
exemplo.
Poupe dinheiro
Tente guardar parte de seu salário, como 
se fosse uma conta de água ou luz, por 
exemplo. Algo que seja fixo e obrigatório. 
Esse é um dos principais desafios.
Determine um prazo
Feita organização financeira, escolhido o 

valor do seu objetivo e tento a consciência 
de que agora os gastos desnecessários 
serão deixados de lado, você já pode 
almejar uma data, um prazo que será sua 
meta, seu objetivo a partir de agora. Planeje 
de onde sairá o valor do veículo e vá em 
frente.
Tenha paciência 
Conquistar um objetivo a longo prazo 
requer muita paciência e foco. Lembre-se 
que quanto mais você conseguir esperar, 
mais dinheiro terá em mãos e será mais fácil 
negociar bons preços e taxas de juros. 
Caso não seja possível comprar à vista, 
tente poupar por alguns meses para dar 
uma boa entrada e se for necessário tomar 
crédito, opte pelo consignado, já que ele 
tem um juro menos do que um CDC.
Pesquise, compare, pechinche
Vá atrás de seu sonho, mas pesquise muito 
antes de fechar um negócio. Se o carro for 
usado e você não possuir um conhecimento 
mais aprofundado sobre mecânica, leve 
junto um profissional de confiança. Esse é 
seu sonho e você deve eliminar ao máximo 
as possibilidade de faz um mal negócio. 
V i s i t e  m a i s  d e  u m a  r e v e n d a  o u 
concessionária, pesquise na internet e veja 
se o valor do veículo é compatível com a 
tabela Fipe.
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 Os detergentes industrializados 
possuem componentes que podem 
prejudicar o meio ambiente. Fazer o seu 
próprio detergente em casa é simples, 
ecológico e ainda te ajuda a economizar 
dinheiro!

Ingredientes
200g de sabão de coco em barra
40g de bicarbonato de sódio
50ml de álcool
3 litros de água
Modo de preparo
Rale o sabão de coco;
Esquente toda a água em uma panela;
Acrescente o sabão de coco ralado na água 
quente e espere dissolver;
Com o fogo desligado, acrescente o 
bicarbonato de sódio e o álcool;
Misture durante cinco minutos e deixe 
repousar.
Aproveite essas dicas e aposte no detergente 
– caseiro ou industrializado – também fora da 
cozinha! Assim você agrega mais utilidade e 
valor a este item tão acessível e que pode te 
salvar em momentos de necessidade, em que 
produtos específicos para os usos acima 
listados não estão disponíveis

Residencial e comercial

Fone:(51) 3337.6613 - 9709.1236
Marco Antonio da Silva Pereira | e-mail: marcoantonio130769@gmail.com

Av. Assis Brasil, 1125 - Bairro Passo d´Areia

Sofás

Cadeiras

Automotivo

Náutica

Como fazer o seu próprio 
detergente de louça
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Festas e Eventos

Dicas para festa infantil

 Nesse texto separamos algumas 
dicas para criar uma comemoração caseira 
e simples para as crianças. Confira e 
aproveite as boas ideias:

-Convites: os convites variam de acordo 
com o tema da festa, mas se você quiser 
colocar as mãos na massa e criar um 
modelo bonito, inspire-se nessas ideias. 
Basta uti l izar papéis de scrapbook, 
cartolinas coloridas e muita criatividade!

– Decoração: já pensou em alguma maneira 
legal para enfeitar a mesa do bolo? Você 
pode criar um painel feito com balões 
(quanto mais coloridos e diversos eles 
forem, melhor!) ou fazer enfeites com papel 
(como as flores mostradas abaixo, o número 
da idade do aniversariante e as bandeirolas 
com seu nome). Outra ideia original e 
bacana é criar desenhos junto com seu filho 
para decorar a mesa principal – tenho 
certeza de que ele – e todos os convidados! 
– vão adorar!

– Comidinhas: nessa hora vale optar por 
petiscos saudáveis, que podem ser feitos 
com facilidade em casa – como pequenos 
sanduíches, frutas servidas no palito ou no 

espetinho, e biscoitos amarrados com fitas 
de cetim. Ideias simples e deliciosas!

– Bolos: há várias opções: se você deseja 
fazer o bolo da festinha, aposte no tradicional 
sabor de chocolate (existe algo mais caseiro 
e certeiro? Os pequenos amam!). Os 
modelos naked cake e kit kat também são 
ótimas apostas (ficam lindos e combinam 
com qualquer tema). Agora, se escolher um 
bolo cenográfico para a festinha, você 
mesma pode montá-lo: encape caixas 
redondas com tecido e decore como desejar 
– com enfeites, fitas e botões!
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6 dicas para pintura perfeita
1 – Forre o chão com papelão: muitas 
pessoas utilizam plástico e outros materiais 
para cobrir o chão. Porém, o papelão (de 
preferência ondulado) é o mais indicado. 
Além de ser barato, absorve a tinta, fazendo 
com que ela seque rapidamente e é 
sustentável;
2 – Atenção no clima: se o tempo estiver 
muito úmido, a tinta terá dificuldade em secar. 
Se estiver seco ou quente, a tinta não espalha 
e pode deixar manchas em sua parede;
3 – Limpe antes de começar: se você quer 
evitar defeitos na pintura, capriche na 
limpeza. Se a parede estiver suja, água e 
detergente resolvem. Se você possui “obras 
de arte” pintadas com caneta hidrocor, limpe 
com álcool. Agora, se forem de caneta 
esferográfica, apenas lixar resolverá;
4 – Proteja os rodapés: utilize fita crepe 
grossa e aplique com auxílio de uma régua 
para maior aderência;

5 – Janelas: cubra as molduras com fita crepe 
grossa. Já os vidros, se forem atingidos, a 
solução é lixá-los, depois que a tinta já estiver 
seca;
6 – Técnica do W: para uma pintura uniforme, a 
técnica do W é a melhor opção. Se fizer blocos 
começando com um W em pé, você terá total 
controle de da quantidade de tinta naquele 
trecho. Quando o W original sumir, pode partir 
para outro lugar da parede.
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5 ideias criativas para aproveitar o espaço embaixo da escada

 Qualquer canto embaixo da escada 
pode ser aproveitado, desde os menores, 
com poucos metros quadrados e pouca 
altura, até os espaços embaixo das escadas 
menos anguladas, que oferecem uma grande 
área para dar a finalidade pretendida. Por 
isso, com a ajuda da coordenadora do curso 
de Design de Interiores, segue um guia com 
diversas ideias e dicas para você criar o 
melhor espaço debaixo de sua escada.
1. Home Office
É possível fazer um escritório para a sua 
residência utilizando a área embaixo da 
escada. A dica dada por Flávia é para 
aproveitar o espaço mais alto para colocar a 
mesa e a cadeira e o espaço mais baixo da 
escada para os arquivos. Por se trabalhar 
sentado, não há problema em relação à altura 
da escada. Neste caso, a melhor opção é a 
escada reta de um lance só, pois assim você 
tem mais espaço para criar o seu home office
2. Estante de livros
Outra boa opção para se fazer embaixo da 
escada é criar uma estante para livros. Tanto 
em escadas maiores e mais retas quanto em 
escadas mais cheias de curvas, é possível 
aproveitar o espaço para criar um lugar para 
seus livros. Uma ideia é aproveitar os 
próprios degraus da escada para criar as 
prateleiras. 
3. Espaço para as crianças
As crianças merecem um ambiente especial 
e só delas na casa e se não há um cômodo 
sobrando para isso, o espaço embaixo da 
escada é o local perfeito. Quem na sua 
infância já não brincou de ‘cabaninha’? 
Crianças gostam da ideia de se esconder e 
como para elas se agachar não é problema, 
provavelmente toda a área será aproveitada. 
Escadas retas ajudam a deixar mais espaço 
para as crianças poderem aproveitar até 
quando forem maiores.
4. Jardim
Ter plantas em casa ajuda a deixá-la mais 
fresca e alegre e para quem não espaço para 
criar um jardim, pode aproveitar o vão da 
escada. O aproveitamento das áreas 
embaixo das escadas como jardins também 
é bastante utilizado. Neste caso, deve-se 
ficar atento para alguns detalhes que 
poderão interferir no crescimento e 

desenvolvimento das espécies. A luz natural é 
imprescindível, assim como um bom sistema 
de drenagem e irrigação. Mas, para quem tem 
escada em um local menos arejado, há a 
possibilidade de instalar vasos e ter um jardim 
mais prático, conforme sugere a arquiteta.
5. Casinha para o animal de estimação
Se o pé direito de sua escada é pequeno e fica 
inviável criar ambientes para a altura de um ser 
humano, que tal dar ao seu animal de 
estimação uma casinha? Por eles serem 
pequenos e andarem em quatro patas, o 
espaço embaixo da escada acaba sendo uma 
ótima alternativa para a casinha de seu 
cãozinho. Você pode criar um espaço do 
tamanho ideal de seu animal e fazer o seu 
bichinho muito feliz por também ter a sua 
casinha.
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João Antônio da Silveira, 2600 - Restinga

A Vinícola Porto Velho personaliza Vinhos e Espumantes (Champanhas) Gran 

Chardon Cinco Estrelas com o nome e logomarca (logo�po) da sua empresa.

Fones: (51) 3471.7137 | 3471.8224 | 3471-1845
 | 3439-3583 | 9187.5749

Rua Esperança, 36 | Bairro Parque Brasília - Cachoeirinha/RS
Os vinhos e espumantes (champanhas) Gran Chardon Cinco Estrelas são elaborados com uvas das melhores safras, para sa�sfazer os mais exigentes paladares.
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Saiba como se livrar daquele grupo chato do Whatsapp que 
só fica tirando sua atenção

 Tornou-se comum as pessoas 
fazerem parte de vár ios grupos no 
Whatsapp, mas muitos deles nós nem 
pedimos para entrar. Somos adicionados e 
aquela conversa toda só tira nossa atenção e 
mesmo que o grupo esteja no silencioso é 
chato ver aquilo sempre que entramos no 
aplicativo. Pois é, essa é a hora de sair dos 
que não nos acrescentam nada.
 O processo pode ser feito em 
poucos segundos, mas tenha certeza, pois 
você não receberá mais nenhum conteúdo 
daquele grupo.
 O próprio Whatsapp ensina de uma 
forma geral que serve para qualquer sistema 
de smartphone:

Saindo de um grupo
Se você sair de um grupo, você será 
removido do mesmo, mas ainda o verá na 
sua lista de conversas, para que você possa 
ler os históricos antigos dessa conversa. 
Para sair de um grupo:

Vá à sua tela geral de Conversas.
Toque e segure no nome do grupo
Toque em Sair do Grupo.

Existem outras formas de sair de um grupo 
do Whatsapp que varia conforme o seu 
sistema operacional, confira:

iOS
1 - Acesse a janela de conversa do grupo que 
deseja sair. Agora, clique em cima do nome 
dele (localizado na parte superior da 
interface).
2 - Escolha a opção "Sair do Grupo". 
Confirme a operação clicando novamente 
em "Sair do Grupo".

iAndroid
1 - Abra a janela do grupo no WhatsApp e 
clique nos três pontos localizados na parte 
inferior direita de tela. Agora, escolha a opção 
"Info do grupo".
2 - Clique em "Sair do Grupo" e escolha a 
opção "Sair" para confirmar o processo.

Windows Phone
1 - .Abra a janela do grupo no WhatsApp e 
clique nos três pontos localizados na parte 
superior direita de tela. Agora, escolha a 
opção "Informações do grupo".
2 - Clique de novo nos três pontos e escolha 
"Sair do grupo". Confirme o processo 
clicando novamente em "Sair".
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3 lugares não tão comuns no 
Brasil que você tem que visitar

Vale Lua
A Chapada dos Veadeiros, no Alto Paraíso de 
Goiás, guarda uma atração um tanto curiosa. 
Imagine que as formações rochosas do Vale 
remetem a superfície lunar. Além de uma 
paisagem espetacular, o Vale da Lua ainda 
conta com grutas e piscinas naturais.

Monte Roraima
Localizado entre o Brasil, a Venezuela e a 
Guiana, o Monte de Roraima é um dos lugares 
mais lindos do norte do país. Entretanto, se 
você tem ideia de visita-lo é importante lembrar 
que não dá pra chegar até lá indo pelo Brasil. O 
turista brasileiro precisa ir até a Venezuela para 
chegar no monte.

Caverna de Aroe Jari
Localizada a 46 km da cidade de Chapada dos 
Guimarães, Aroe Jari é a maior caverna de 
arenito do Brasil. São inúmeras cachoeiras 
espalhadas nos 1.550 metros da caverna. 
Imperdível a visita na Lagoa Azul, uma piscina 
natural de água cristalina.
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Você sabia que os cães também sentem ciúmes?

 O ciúme é definido como um 
sentimento natural do ser humano produzido 
pela falta de exclusividade do sentimento, da 
dedicação e do cuidado da pessoa de quem 
se gosta. É uma dedicação ao amor. É uma 
manifestação provocada pela falta de 
confiança no sentimento do outro, que é 
transformada em medo de perder o parceiro.
 Símbolo de fidelidade e amizade 
pelo homem, o cão também pode ser capaz 
de sentir ciúme quando não recebe a 
atenção necessário de seu dono. Pelo 
menos é o que aponta uma pesquisa 
realizada por especialistas da University of 
California, que diz que os cães também 
podem ter seu lado ciumento.

A pesquisa
 P a r a  q u e m  c o n v i v e  c o m 
diariamente com seu cão de estimação, 
tenho certeza que já desconfiava dessa 
conclusão,  mas para ter  um maior 
embasamento,  os  espec ia l is tas  da 
University of California filmaram 36 cães em 
suas casas sendo ignorados pelos donos, 

que davam atenção a um  livro e a um 
cachorro de pelúcia.
 Quando os donos interagiam com 
o animal de brinquedo que latia, chorava e 
mexia o rabo, os cães tentavam chamar a 
atenção tentando empurrar ou tocar em seu 
dono, enquanto esses acariciavam e 
brincavam com o cão de pelúcia. Quando o 
“rival” era avistado, os cães tentavam de 
todas as formas chamar a atenção com 
mordidas, pulos, latidos e querendo contato 
com o dono. 
 Christine Harris, professora 
envolvida na pesquisa, diz que o estudo 
conseguiu mostrar que “o ciúme não um 
sentimento exclusivo do ser humano. Além 
disso, ele não está ligado somente ao sexo 
e ao romance”.
 A pesquisa conta que menos de 
um terço dos cães tentou ficar entre o dono 
e seu “rival” e um quarto atacou o cão de 
pelúcia. De acordo com os pesquisadores, 
os cães estavam só reagindo a falta de 
atenção, mas também ao fato dela estar 
sendo dirigida a um outro “animal”.
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8 produtos inesperados que podem te ajudar na hora da limpeza

 Manter a casa sempre limpa é um 
desafio, principalmente para quem não tem 
muita experiência.
 É possível, porém, correr menos 
riscos, tanto estudando sobre o assunto, lendo 
rótulos de embalagens e procurando dicas em 
sites, quanto apostando em produtos naturais 
como os famosos vinagre, bicarbonato de 
sódio, limão e sal.
 Na mesma linha de pensamento do 
uso de produtos naturais em vez de químicos 
da indústria da limpeza, existem dez produtos 
inusitados que podem ser utilizados como 
auxiliares na limpeza de diversos itens da casa, 
sem riscos, e ajudar com sujeiras difíceis de 
avaliar qual produto usar sobre elas.
 Confira quais são os 8 itens que 
contam na lista elaborada pelos site americano 
Real Simple:

1 – Pão de forma
Por ter uma textura suave e ser aerado é 
perfeito para a remoção de poeira em quadros 
que tenham sido feitos com a técnica de pintura 
a óleo. Este item deve ser passado suavemente 
sobre a superfície da tela para recolher a poeira 
e eventuais sujeiras sem o risco de manchar a 
obra de arte nem arranhá-la.
2 – Ketchup
Ele é conhecido por manchar tecidos, mas ele 
pode se tornar um aliado da limpeza se usado 
para remover manchas de panelas de cobre. A 
técnica de limpeza com ketchup consiste 
simplesmente em aplicá-lo em um pano, 
esfregar este vigorosamente nas panelas e na 
sequência enxaguar as peças de cobre com 
água morna e secar com uma toalha. Além de 
retirar as manchas, as panelas ganharão um 
brilho especial.
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3 – Aveia
A aveia não é só um alimento rico em fibras. 
Ela combinada com água e forma uma pasta 
grossa que se esfregada nas mãos sujas 
após um duro trabalho de limpeza deixa a 
pele sem resíduos.
4 – Arroz
O arroz cru pode ajudar na limpeza também. 
Vasos de flores com a boca fina dificílimos de 
limpar, mas eles podem ter a sujeira 
removida por grãos de arroz.
O procedimento é simples: Preencha 3/4 do 
vaso com água morna e acrescente uma 
colher de sopa de arroz cru. Tampe a boca do 
vaso ou da garrafa com água, agite bem e 
depois enxague.
5 – Glicerina
A glicerina pode ser usada para remover 
pingos de cera secos de castiçais. Primeiro 
deve-se procurar descolar o máximo de cera 
possível apenas com as mãos para em 

seguida umedecer um chumaço de algodão 
com glicerina, esfregar nos castiçais e limpá-
los completamente.
6 – Água oxigenada
A água oxigenada é uma excelente aliada na 
hora de desinfetar um teclado, basta 
mergulhar um cotonete nela e passar nos 
cantinhos entre as teclas.
7– Amido de milho
O amido de milho ajuda a limpar manchas de 
graxa dos tapetes. Despeje o amido de milho 
nas manchas e deixe descansar por 15 a 30 
minutos antes de limpar com um pano 
úmido. Depois é só esperar secar.
8 –   Álcool
O álcool é um ótimo apagador de manchas 
de caneta (canetas de escrever em CD/DVD 
ou de quadro branco) em pisos de madeira 
acabados ou bancadas de superfície sólida. 
Despeje o álcool em uma bola de algodão e 
aplique, simples assim.
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Ligue agora mesmo e garanta o seu espaço já 
na próxima edição da revista ProcureAche:

(51) 3026-8445 / 9613-6986

Este espaço pode ser seu!

Anuncie conosco!
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Como a leitura pode lhe ajudar a encontrar a paz interior

 Rotina corrida, transito intenso, 
trabalho para dar conta, família para cuidar, 
relacionamento para suprir, amigos para 
atender, smartphones vibrando com os mais 
diversos tipos de redes sociais, como obter 
qualquer paz de espírito quando um milhão 
de coisas estão acontecendo ao mesmo 
tempo no mundo moderno? Para algumas 
pessoas, atividades como yoga, exercícios 
e prática de esportes funcionam, mas 
existem aquelas que encontram seu tempo 
de paz escrevendo, pintando ou lendo.
 Indo nesse sentido, quem sabe 
canalizar essa necessidade de paz interior 
através de uma ótima leitura? O ato de ler 
tem benefícios calmantes por si só, mas se 
essa sensação de relaxamento que inicia ao 
virar as páginas também forem referentes a 
um tema  que vai ajudá-lo a encontrar a paz 
interior, aí melhor ainda.
 Separamos abaixo três livros que 
podem ajudá-lo a chegar lá:

O Alquimista - Paulo Coelho
Para iniciar um livro brasi-
leiro, mas mundialmente 
famoso. O Alquimista, de 
Paulo Coelho é uma 
fábula de um jovem 
pastor andaluz pobre que 
sai em uma jornada para 
encontrar maiores tesou-
ros do mundo. Claro, o 
que ele encontra é muito 
mais - medo, sofrimento, 
verdade, inspiração, força, sabedoria, e 
muito mais. Uma história esclarecedora e 
encantadora sobre a aceitação de si mesmo 
e seguir seus sonhos. Este livro pode ajudá-
lo a superar seus medos.

A Pérola - John Steinbeck
Uma parábola trágica sobre 
a ganância, escuridão e o 
mal. A Pérola, de John 
Steinbeck, pode causar 
algumas lágrimas, mas vale 
a pena pagá-las por esta 
leitura. A obra é simples, mas 
comovente, pois poderá 
colocar seus medos e 
desejos sobre o materialismo 
para descansar e provar que o amor e a família 
valem muito mais, por que se você tem essas 
coisas, você realmente tem tudo isso.

O Livro das Perguntas - 
Pablo Neruda
Se você é do tipo de 
pessoa que não gosta de 
ouvir o que deve fazer, 
então talvez a melhor 
maneira para encontrar 
sua paz interior é através 
de uma reflexão profun-
da e auto-exploração. O 
Livro das Perguntas o desafia a fazer 
perguntas que você pode não ter a 
resposta, forçando sua existência e, 
eventualmente, encontrar respostas ainda 
desconhecido.
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

 No início do mês, Vênus e 
Marte estarão em graus exatos em 
Virgem e você pode receber ótimas 
notícias relacionadas a um projeto ou, 
caso  es te ja  desempregado ,  pode 
receber uma resposta positiva sobre 
uma en t rev i s ta  de  emprego .  Seu 
t raba lho  e  p ro je tos  caminham de 
forma bastante positiva. 

 Nos primeiros dias do mês, sua casa 
passa a ser palco de boas conversas, almoços 
e agradáveis reuniões com amigos e 
familiares mais próximos. É possível que uma 
pessoa distante chegue para passar uma 
temporada em sua casa. A partir da metade do 
mês indica uma fase de nervosismo e 
impaciência. Não se deixe envolver por 
provocações, pois você estará mais agressivo 
e as brigas e discussões devem ser evitadas.

 Na segunda e terceira semana do 
mês, Vênus e Marte começam a ser 
pressionados por Urano e Plutão indicando 
dias de maior recolhimento e contato com 
seu mundo emocional. É possível que você 
se sinta angustiado e apreensível nessa 
fase e por isso deve manter distância de 
pessoas insalubres. Preserve-se. Pratique 
a meditação e yoga e tome banhos de ervas 
para a recuperação de sua energia vital. 

 Na terceira semana do mês, o Sol 
começa a caminhar através de Sagitário e 
imediatamente se une a Saturno indicando o 
início de uma fase mais difícil, em que você 
pode sentir que deve deixar algumas coisas 
para trás. É uma fase de profundo contato 
com suas emoções. Nessa fase, é possível 
que uma sociedade, que foi firmada há 
alguns dias, comece a funcionar. 

 A partir do dia 22, o Sol começa sua 
caminhada anual através de Sagitário e, 
imediatamente se une a Saturno indicando uma 
fase de reclusão e isolamento das atividades 
sociais. Você vai preferir estar perto dos amigos 
mais próximos e parentes mais queridos. Não 
estará disposto a jogar conversa fora e perder 
seu tempo com futilidades. Um trabalho em 
equipe pode obrigá-lo a uma reorganização. 

 Na última semana do mês, a Lua 
entra em sua fase Cheia e você pode receber 
uma boa notícia, relacionada a um projeto de 
médio prazo. Ele pode envolver o contato com 
pessoas e empresas estrangeiras e vai exigir 
muito de você. Sua fé pode estar um pouco 
abalada nesse período, mas a fase envolve 
criação de novas bases e estruturas interiores, 
que se refletem em sua vida exterior. 

 Na terceira semana do mês, você 
fica mais voltado para questões que 
envolvem a doméstica e os relaciona-
mentos em família. É possível que você já 
esteja enfrentando alguns problemas e 
nesta fase, as soluções podem surgir, 
apesar de difíceis. Você estará mais 
fechado e introspectivo, além de sério . 
procure controlar sua ansiedade e 
necessidade de controle.

 O mês começa influenciado pela 
Lua minguante em Leão, indicando a 
finalização suave de um ciclo que envolve 
sua vida financeira. A compra ou venda de 
um imóvel, ou mesmo a finalização de um 
projeto e início de outro, podem marcar o 
início de um novo ciclo. Ao final do mês, a Lua 
entra em sua fase Cheia no signo de 
Gêmeos e deixa você mais fechado e 
introspectivo, com as emoções à flor da pele.
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Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixe

 Durante a segunda e terceira 
semana do mês, Plutão e Urano começam a 
pressionar Vênus e Marte em Libra 
indicando a possibilidade de dificuldades e 
problemas relacionado a uma equipe que 
você faz parte. Um projeto pode não ter 
apresentado o resultado esperado e 
precisar de algumas mudanças. Um amigo 
pode estar em apuros e pedir sua ajuda. 

 A partir da segunda semana do 
mês, é a vez de Marte começar sua 
caminhada através de Libra aprofundando 
ainda mais suas emoções. Nesse período, 
que atravessa o mês, você estará decidido a 
deixar algumas situações e até mesmo 
algumas pessoas para trás. Uma sociedade 
pode ser firmada e uma grande quantia de 
dinheiro, negociada. Mantenha a calma, pois 
suas emoções estarão à flor da pele. 

 Na segunda metade do mês, você 
se torna mais assertivo e determinado a 
alcançar suas metas profissionais. É 
possível que você assuma um cargo de 
liderança nas próximas semanas. Tome 
cuidado apenas, com o excesso de energia 
que pode levá-lo à agressividade. Evite o 
autoritarismo, as brigas e as discussões. 
Cuide de sua imagem pública. 

 A partir do dia 11 de novembro a lua 
começa um novo ciclo em Escorpião e, em 
sua fase Nova marca o início de uma nova 
fase em sua carreira. É possível que você 
comece a trabalhar em uma nova empresa, 
ou seja, convidado a fazer parte de uma nova 
equipe de trabalho. Um projeto pode ser 
aprovado e trazer oportunidades que o 
levam ao crescimento.

O que é Astrologia?

 Astrologia é um instrumento que 
permite observar as relações entre as 
posições dos planetas no céu e os 
acontecimentos aqui na Terra. O astrólogo 
utiliza o mapa astral, que considera a data, 
o mês, o ano, a hora e o local do 
nascimento de uma pessoa, ideia ou 
empresa, para tentar compreender a sua 
natureza através das posições celestiais. 
Podemos dizer que a Astrologia é uma 
linguagem e o astrólogo é um intérprete. A 
Ast ro log ia  se  fundamenta  em um 
paradigma que afirma que todas as coisas 
que existem no Universo estão inter-
relacionadas. Se todas as coisas estão 
conectadas entre si, a posição dos planetas 
num determinado momento de nascimento 
falará sobre essa vida, revelando seu 
propósito.

Conceitos clássicos dos signos:

Áries - ação, impetuosidade, 
impulsividade
.
Touro - calma, possessividade, inércia.

Gêmeos - dúvida, dispersão, movimento.

Câncer - sentimento, acolhimento, 
intuição.

Leão - honra, egocentrismo, coragem.

Virgem - razão, exigência, crítica, 
perfeccionismo.

Libra - equilíbrio, diplomacia, diálogo.

Escorpião - intensidade, sexualidade.

Sagitário - objetividade, individualidade.

Capricórnio - persistência, trabalho, 
resistência.

Aquário - originalidade, criatividade, 
eloquência.

Peixes - sensibilidade, sensitividade, 
idealismo.



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

Acesse o nosso guia online e consulte os melhores serviços e empresas de sua região!
www.procureache.geramigos.com.br


