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Editorial

A FORÇA DO MILANO
Quando nos unimos criamos uma força que nos traz somente bene cios, hoje
somos uma grande família com mais de 1200 pessoas e ao mesmo tempo que
somos diferentes também nos completamos, cada um de nós pode fazer a
diferença com ideias, sugestões e realizações.
O nosso lar é um lugar que nos acolhe, nos mo va, um lugar de descanso e de
resiliência.
Juntos somos Fortes! Par cipe!
Felicidades a todos.
Contem Conosco, grande abraço.
André Naime Abdala - Diretor Presidente.
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MUNDO PET
Como evitar e eliminar pulgas ?

FAÇA SEU
PEDIDO!!!

- RAÇÕES
- MEDICAMENTOS
- ACESSÓRIOS

Se você tem a impressão que há mais pulgas e carrapatos no
verão, está certíssimo! Nesta época do ano, as condições são
ideais para a reprodução desses parasitas. Se no inverno eles
levam até 140 dias para chegar à fase adulta, no calor esse
período cai para até 10 dias, informa o veterinário Caio Telloli,
do Pet Center São Caetano. “É comum a ideia de que a
presença de pulga em casa é por falta de higiene, mas não é
verdade”, esclarece o veterinário.
O especialista alerta que os carrapatos, principalmente o do
tipo marrom, podem transmitir parasitoses no sangue dos
cães, que podem levar a anemia profunda e até à morte dos
animais. “Podem ser necessárias transfusões de sangue e
internação por tempo indeterminado para salvar a vida dele”,
aﬁrma Caio.

9 7405-2116

(15)

WWW.NUTRICAOPET.COM

(15)

3217-3000

Para evitar que pulgas
se alojem é importante
seguir algumas dicas.

ENTREGA GRÁTIS

Como evitar e eliminar as pulgas no pet?
A maioria dos animais é infestada em passeios, ao ter contato
com cães infestados em praças, parques, portões de casa ou
com gatos não protegidos que passeiam pela vizinhança. Por
isso, a melhor maneira de proteger seu pet durante o verão é
evitar locais com grande circulação de cães e gatos. Mas, para
eliminar as pulgas, devem ser usados em seu pet produtos
especíﬁcos para este ﬁm, com reforço a cada 30 dias. É
importante lembrar que a única possibilidade de repelir o
parasita antes de picar o animal é a coleira antipulga. Conﬁra
abaixo alguns produtos que podem ser utilizados.
1) Pipetas e sprays antipulgas: devem ser espalhados sobre a
pele do animal e matam o parasita por contato ou picada.
2) Coleiras antipulgas: algumas têm a presença de
medicamentos, outras de inseticidas.
3) Comprimidos e tabletes via oral: duram de quatro a 12
semanas.
4) Xampus e sabonete antipulgas: podem ser usados para
efeito imediato e higiene.
O melhor controle é proteger o animal, assim ele não levará
pulgas para dentro de casa. Mas desinfetar o ambiente
também traz resultados, pois apenas 5% das pulgas ﬁcam nos
animais e 95%, no ambiente.
Fonte: estadao.com.br
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JARDINAGEM
Preparando o jardim para
florir na primavera!

JARDIM 365

A estação mais bonita do ano é a primavera, quando a
folhagem de árvores e arbustos se renova e temos vontade de
cantar com os pássaros que entoam seus cantos de amor.
As árvores se cobrem de ﬂores e a cada rua que passamos
vemos sua beleza que encanta os olhos e nos faz sorrir.
No jardim, é hora de limpar canteiros, arrumar os vasos e
garimpar nas ﬂoriculturas alguma planta nova, mais ﬂorida
para ornamentar nosso espaço.

O que fazer? Quais Plantas escolher?
A escolha das plantas adequadas ao seu jardim vai depender
de vários fatores entre os quais se contam o tipo de solo, a
exposição luminosa e a área disponível. Depois há uma
inﬁnidade de espécies à sua disposição, das mais coloridas,
às que só têm verde, das mais elaboradas às mais simples.

A partir de

R$49,90 por mês, preço ﬁxo

para manutenção do seu jardim.
Jardineiros exclusivos no
Villagio Milano
Wellington Stievano
(15) 99768-7989 | 3013-2888
Quadra H Lote 11

Na primavera algumas das plantas mais indicadas para
cultivo são as gerberas, as tulipas, as violetas, as orquídeas,
os lírios e as petúnias, entre muitas outras que pode
encontrar nas lojas da especialidade. E aí vai também
encontrar a informação de que precisa para saber se
determinada planta pode ou não ser cultivada nesta época.
Não compre por impulso apenas para descobrir que escolheu
a ﬂor errada!
Além disso, na hora de escolher uma espécie de ﬂores para
embelezar o seu jardim, opte por aquelas naturalmente
resistentes e autóctones da região, para evitar gastos
desnecessários de recursos hídricos e outros problemas,
como variações de temperatura e excesso de sol ou sombra.

a primavera começOU no dia 23 de setembro
e terminaRÁ no dia 21 de dezembro.
O Horário de Verão começOU em 15 de Outubro
e terminará em 17 de Fevereiro

As necessidades de água são individuais para cada espécie de
planta, por isso o melhor a fazer é informar-se se a ﬂor que
adquiriu precisa de mais ou menos rega. Mas tenha sempre
em mente que a rega deve ser feita a intervalos regulares e, de
preferência, com regadores que possuam um gargalo estreito
e uma "mãozinha" com ﬁnas perfurações, para melhor
distribuir a água. Não se esqueça de deixar o solo ensopar
para que a água chegue à camada de perﬁl do solo, logo
abaixo da camada superﬁcial.

www.villagiomilano.com.br

VIAgEM E LAZER
Passaporte
O passaporte é o primeiro passo para realizar viagens
internacionais.
1. Documentação Necessária
– Documento de Identidade – pode ser RG, carteira funcional
reconhecida por lei federal, Carteira de Habilitação com foto
ou Carteira de Trabalho.
– Título de Eleitor e comprovantes de que votou na última
eleição .
– CPF – Se o número constar na Cédula de Identidade, CNH ou
Carteira de Trabalho não é necessário apresentar o original
– Documento que comprove quitação com o serviço militar
obrigatório (apenas para os homens)
– Certiﬁcado de Naturalização, para os naturalizados.
2. Solicitação no site da Polícia Federal
O formulário é bastante simples e rápido de ser preenchido,
você pode escolher o local onde será atendido e no ﬁnal
clique em gerar protocolo e imprima o número para levar no
dia.
3. Taxa de emissão
Assim que você preencher o formulário de solicitação, clique
para gerar o boleto de Guia de Recolhimento da União (GRU).
O comprovante de pagamento desta taxa deve ser
apresentado junto com a documentação.
4. Agende a data de atendimento
Em alguns postos é necessário fazer o agendamento, em
outros não. Se você já tem o protocolo da solicitação, pode
pesquisar nesta página e agendar se for o caso.
5. Compareça ao posto da Polícia Federal
Na data agendada, compareça ao posto do DPF com toda a
documentação original e o comprovante de pagamento da
taxa e o protocolo da solicitação. Não é necessário levar
fotograﬁa, que será tirada pela Polícia Federal no momento
do atendimento.
Novo passaporte comum eletrônico brasileiro. O documento
passou a ser emitido desde a última segunda -feira (6) pela
Polícia Federal e Casa da Moeda, e terá prazo de validade de
10 anos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
6. Retire seu passaporte
O passaporte ﬁcou pronto? Compareça então ao posto, com
um documento de identidade original e faça a retirada! A
validade do passaporte é de dez anos, se o seu está próximo
do vencimento pode renová-lo antes de expirar, seguindo os

Agência de Viagens
e
Turismo

- Passagens aéreas
F. (15) 3033-5468
Whats : 99118-7455
- Cruzeiros marítimos
- Pacotes nacionais e internacionais
R. Professor Toledo - Nº330 - centro - Sorocaba
Sp / www.portaltravelsorocaba.com.br

www.villagiomilano.com.br

FAÇA PARTE
RELATÓRIO DE RECOLHIMENTO
DE RECICLADOS - REGENERAÇÃO
PERÍODO DIA 22 A 29 DE SETEMBRO
Lata de alumínio - 10kg
Garrafa pet - 06kg
Vidro - 14,5kg
Plástico duro - 4,5kg
Óleo - 12L
Papelão - 20kg

HORTA

Prezados associados o que vocês acham de termos
em nossa associação uma biblioteca para que
possamos compartilhar livros para todas as idades e
interesses?
Gostaríamos da participação de todos na montagem
desse projeto e na doação de livros. Desta maneira
iniciaremos a montagem da nossa biblioteca
comunitária.

ATENÇÃO ASSOCIADOS

COMUNITÁRIA

Vamos compartilhar uma horta? Assim teremos próximo de
nós alimentos fresquinhos e saudáveis. Queremos a sua
opinião, participem com sugestão e ideias.
FAÇAM PARTE!

Associados queremos a sua opinião, a
respeito dos seus ﬁlhos participarem da
escolinha oﬁcial da Associação Atlética
Ponte Preta.
Por favor, entre em contato com a
administração.

www.villagiomilano.com.br

www.villagiomilano.com.br

APOIADORES

administre seu
condomínio com
tranquilidade

bersi.com.br

www.villagiomilano.com.br

GASTRONOMIA
HUMMM...Conchiglione com Ricota e Espinafre
Que tal fazer uma massa, mas de uma forma diferente?
Apresentamos o conchiglione de ricota com espinafre, uma refeição leve leve e saborosa. Esse tipo
de massa pode ser encontrado mais facilmente em empórios e adegas.
Ingredientes:
Massa para conchiglione | 250g de ricota fresca | 1 maço de espinafre | Pimenta do reino à gosto |
Noz moscada à gosto | Sal à gosto | 2 colheres (sopa) farinha de trigo | 400 ml de leite | Manteiga |
Alho e Cebola
A quantidade de massa pois vai depender da quantidade de recheio que você vai utilizar em cada
conchinha.
A sugestão é 1 colher de sopa de recheio para cada concha.
Modo de Preparo:
Leve a massa para cozinhar. Siga as instruções no pacote da massa .
Enquanto isso, prepare o recheio. Você precisa cozinhar o espinafre antes de picá-lo e misturá-lo à
ricota.
Deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Escorra bem a água e pique bem ﬁninho.
Em uma vasilha à parte, misture o espinafre à ricota esfarelada. Tempere à gosto. Com noz moscada,
pimenta do reino e sal.
Prepare o molho branco. Você vai dourar um pouco de cebola na manteiga, depois adicionar 1
colher e meia de farinha de trigo. Mexa bastante para não empelotar. É aí que você coloca o leite e
mexe até engrossar. Adicione noz moscada e queijo parmesão.
Escorra a massa e recheie com 1 colher bem farta do nosso recheio. Arrume as conchas em um
refratário e regue com o molho branco.
Salpique mais queijo por cima e leve ao forno, para dar uma gratinada.
Fonte: gordelicias.biz
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DECORAÇÃO
HALLOWEEN
Festa de Halloween – Dicas de Decoração Rápida e Barata
No mês de outubro, muitas pessoas recorrem à internet em
busca de dicas de decoração rápida e barata para festa de
Halloween. Essa data, também conhecida como dia das
bruxas, é um prato cheio para sustos, brincadeiras, diversão,
doces e travessuras.

3037-1637

9.8179-8322

1- Com laranjas, caneta permanente e lã, você pode criar
decorações super legais, que imitam em tudo as abóboras,
tão presentes nas festas de Halloween.
2 – Para quem quer uma decoração com fantasminhas mas
não sabe como fazer, a nossa dica é usar um prato ou bandeja
descartável juntamente com papel. Faça os olhos, a boca e os
bracinhos com recortes de papel preto e branco; use papel
crepom branco ou TNT para fazer as faixas que devem ﬁcar
penduradas no prato.
3 – Sabe aquelas luvas de plástico bem simples? Pois é, elas
podem se transformar em mãos medonhas, mas muito
divertidas. Para dar volume às luvas, encha-as de pipoca.
Para completar a ornamentação, cole as unhas, que podem
ser de papel ou até mesmo aquelas postiças. Arremate com
ﬁtinhas, e pronto! As pipocas embaladas dessa forma fazem
o maior sucesso.
4 – Com material reciclado você pode criar latas bem legais
para doces. Use faixas ou bandagens brancas para dar uma
aparência de múmia às embalagens, e cole olhinhos móveis
para ﬁcar ainda mais original.
Fonte: revistaartesanato.com.br
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CAMPANHA
TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE

TIRA DÚVIDAS
O que é Dengue?
A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No Brasil, foi identiﬁcada pela primeira vez em 1986. Estima-se que
50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente no mundo.

Como a dengue pode ser transmitido?
A principal forma de transmissão é pela picada dos mosquitos Aedes aegypti. Há registros de transmissão vertical (gestante - bebê) e por
transfusão de sangue. Existem quatro tipos diferentes de vírus do dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

Quais são os sintomas da dengue?
A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação da
dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e
articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele.
Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. Na fase febril inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui
dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros sintomas.
Ao apresentar os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde.

Qual o tratamento para dengue?
Não existe tratamento especíﬁco para dengue. O tratamento é feito para aliviar os sintomas Quando aparecer os sintomas, é importante
procurar um serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e ingerir bastante líquido. Importante não tomar medicamentos por conta
própria.

Como prevenir?
Ainda não existe vacina ou medicamentos contra dengue. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito.

www.villagiomilano.com.br

INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
^
A Importancia
de ter um site!
Ter um site na internet tornou-se regra geral para empresas
que querem sobreviver em um mercado cada vez mais
agressivo e um mundo globalizado. A Internet deixou de ser
um mero instrumento de pesquisa para tornar-se uma
ferramenta de marketing e vendas muito poderosa, tornou
indispensável para empresas de todos os tamanhos. Isso
possibilita comunicação junto ao seu cliente sobre os seus
produtos e serviços, apresentando seus diferenciais, é muito
importante que essa ferramenta seja utilizada de forma
inteligente, que possa corresponder ao tempo e dinheiro
investidos.
Os investimentos para a criação de sites são baixos, levando
em consideração o alcance geográﬁco, exposição simples ou
completa de produtos, ser viços e ﬂexibilidade na
manutenção e atualização.
Acreditamos que seu site é o seu melhor vendedor, pois
transmite credibilidade, fortalece sua marca e expõe de
forma clara todos seus produtos e serviços.
Com a forte tendência dos celulares o site precisa ser
responsivo para ser acessados em desktop, notebook, tablet
ou celular smartphone..

A SUA MELHOR IMPRESSÃO ESTÁ AQUI!

IMPRESSÃO DE TCC | MONOGRAFIAS
APOSTILAS | ENCADERNAÇÕES
PLOTAGENS | PLASTIFICAÇÕES
(15) 3222.6202 | 3321.3981
(15) 98106-9000

Rua Dr. Luiz .Pde Campos Vergueiro, 44
Jd. das Magnólias - Sorocaba SP

www.j1impressoes.com.br
atendimento@comercialj1.com.br

Fonte: www.webbypropaganda.com.br

O QUE É SEO?

Manutenção e Vendas
Computador
Notebook
Celular

SEO ( Search Engine Optimization) em português pode ser
compreendido como Otimização de Site e mais conhecido
como “fazer o site aparecer no Google”, é o trabalho de
otimização realizado para melhorar o posicionamento de
sites na tela de resultados gratuitos (busca orgânica) de sites
de busca como o Google e o Bing. O Google representa
aproximadamente 95% dos resultados de busca no Brasil.

L
ESPECIA
OFERTA
OR
MORAD
VILLAGIO

MILANO

CONTRATO
R$

50,00
A PARTIR DE

MANUTENÇÃO

Atualmente existem mais de 200 diretrizes consideradas
pelo Google na hora de determinar o posicionamento dos
sites nos resultados das pesquisas realizadas no Google.
Fonte: www.webbypropaganda.com.br

Tablet
GPS
Impressora
Video Game

facebook.com/7byte
Acesse:

www.7byte.com.br

NOVIDADE
Criação de Website

Faça seu orçamento!

(15) 3222-6688 | (15) 3411-9973

(15) 98812-6787
Av. Elias Maluf, 1835 - Box 11 - Sorocaba/SP

www.villagiomilano.com.br

INFANTIL

www.villagiomilano.com.br

apoio cultural

www.plusnegociosimobiliarios.com.br

(15)

3033-0355

Avenida Washington Luiz, 1290
Jardim América - Sorocaba/SP
contato@plusnegociosimobiliarios.com.br

COMPRA
VENDA
LOCAÇÃO

www.villagiomilano.com.br

^
CULTURAL - agenda do mes

Haoween

Programação: Primavera/Verão 2018

Outubro Rosa
Calistenia, Fortalecimento muscular, Treinamento Funcional, Pilates,
Hidroginástica, Recreação, Ritmos.
Erika Fonseca
CREF 019531-G/SP

Fique ligado nos próximos eventos
www.villagiomilano.com.br

AUTOMOTIVO
DICAS PARA SEU AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO
Use o ar condicionado automotivo regularmente.
Não é necessário usar o ar condicionado todos os dias, mas o
uso regular previne diversos problemas de funcionamento e
não interfere no consumo de combustível do veículo. Manter
o equipamento ligado, mesmo que apenas por alguns
minutos, em média uma vez por semana, evita o
ressecamento das mangueiras, que é a maior causa de
vazamento do gás refrigerante e pode daniﬁcar gravemente o
equipamento.

SEU CARRO TEM UMA
HISTÓRIA PARA CONTAR.
SÓ FALTA VOCÊ
SABER QUAL!

Cautela quando o carro permanecer estacionado sob o sol.

CREDIBILIDADE
SEGURANÇA

Se a temperatura interior do veículo estiver muito alta —
quando ele permanece estacionado sob o sol forte, por
exemplo — o primeiro instinto do motorista ao entrar é
imediatamente ligar o ar condicionado. Porém, esse hábito
pode daniﬁcar o aparelho. O correto é abrir as janelas, para
que o ar quente circule, e só então dar partida no veículo e
ligar o ar condicionado automotivo.

GARANTIA

(15) 3233-6516

(15) 98833-3030

Rua: sete de setembro, 551 - Centro
Rua: Carlota Fiel Carnelos, 331 - Sta Rosália
Rua: Jerônimo da Veiga, 11 - Jd. Ana Maria

Providencie a limpeza do aparelho a cada seis meses
O aparelho de ar condicionado automotivo deve passar por
uma limpeza a cada seis meses, independente da frequência
de uso ou do tipo de equipamento. Sem a manutenção
adequada, ele pode acumular bactérias e fungos que
comprometem a qualidade do ar e transmitem doenças.

Fonte: portalautoshopping.com.br

SABE O QUE REDUZ A VELOCIDADE?

A EDUCAÇÃO

www.villagiomilano.com.br

AUTOMOTIVO
7 DICAS PARA VALORIZAR SEU CARRO NA HORA DA VENDA
. Cuide bem do seu veículo
A primeira recomendação é a mais óbvia, mas vale ser lembrada. Procure
manter seu veículo sempre bem conservado, pois o comprador pode
desvalorizá-lo se ele tiver algum tipo de imperfeição visual ou mecânica. Se
possível, evite deixar seu carro exposto ao sol e chuva, para não estragar a
pintura, e garanta que as manutenções estejam em dia.
2. Mantenha peças e equipamentos originais
Procure deixar seu automóvel o mais original possível, evitando vendê-lo
com equipamentos e incrementos não originais. Por mais que você tenha
investido muito em um acessório caro - como uma roda de aro maior - itens
que não são originais do veículo tendem a jogar o valor de venda para baixo.
3. Remova as customizações
Para conseguir uma venda mais rápida, tire todas as customizações que você
realizou no seu carro. Os veículos que possuem engates, rodas grandes e
outros adereços normalmente demoram mais para serem comercializados.

4. Deixe o interior bem limpo
O interior do veículo deve estar sempre limpo e bem conservado. Os estofamentos, por exemplo, não podem estar ressecados, especialmente os de couro.
Sujeira, então, nem pensar. Vale dar uma geral no interior do carro antes de apresentá-lo ao possível comprador.
5. Não faça pequenos reparos na pintura
Se for negociar o carro com uma revenda, deixe o reparo de pequenos detalhes por conta do comprador. Normalmente as concessionárias têm parcerias com
funilarias e podem fazer os reparos sem problema. Além disso, repinturas podem até mesmo desvalorizar o carro, já que os lojistas preferem que a pintura
seja original.
6. Guarde os comprovantes das manutenções
Quanto mais comprovantes das manutenções você tiver, mais segurança oferecerá ao futuro comprador, podendo pedir mais no momento da venda.

Fonte: AutoEsporte

BINHO
RODAS E PNEUS

Rodas
Pneus
Suspensão
Amortecedores
Troca de Óleo

ANUNCIANTE

Na troca de
óleo sintético
e semi sintético
ganhe um ﬁltro!
(15) 3223-1325

R. Joaquim Gregório de Oliveira, 1225

www.villagiomilano.com.br

apoio cultural

(15) 3313.3509 /3293-4689/99728.2962
Email: contato@noatoservicos.com.br
noatoservicos@hotmail.com

www.villagiomilano.com.br

FAZENDO A FESTA
^
Tendencias
para festas
Arco de balão desconstruído, essa tendência muito já é bem
conhecida fora do Brasil. Ela trás uma proposta bem divertida
aos balões que podem ser de todos os tamanhos e com uma
mescla de cores. Ainda é possível agregar ao arco ﬂores e
ramos dando um ar natural no ambiente.

Luminosos, outra Tendências para Festas que traz um charme
a mais para qualquer decoração são os luminosos. Letras,
objetos do tema, molduras e muitos outros modelos de
luminosos podem ser utilizado na sua festa.

blog.elikafestas.com.br

Temas em alta
Quatro temas que prometem marcar as festas de 2017 são:
Unicórnio, Flamingo, Clean e Escandinavo. Tudo o que está
em alta no design vai tomar a sua casa, suas roupas e suas
festas.
Esses quatro temas apresentam um padrão minimalista de
cores e objetos. Com tons pastel (exceto o ﬂamingo) e
elementos lúdicos são as mais altas Tendências para Festas
de 2017 Conheça um pouco mais de cada um deles.

anuncie@villagiomilano.com.br
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CASA E Conservação
organize sua rotina doméstica
Com a vida agitada que a maioria das mulheres leva hoje, ﬁca difícil deixar a casa organizada.
São tantos afazeres que muitas se perdem e não conseguem encontrar um momento sequer para
dar um jeito na bagunça.
Assim, soluções para pequenas questões podem fazer a diferença.
Antes de pensar que "falar é fácil, fazer é que são elas", avalie o tempo gasto com suas atividades
diárias e reserve algumas horas para as atividades do lar. Segue abaixo uma agenda sugerida por
Max para facilitar a divisão de tarefas. Lembre-se que é muito importante anotar tudo .

2ª feira - Lavar e passar toda a roupa
3ª feira - Fazer uma faxina completa em toda a casa; tirar o pó dos tapetes
4ª feira - Lavar os banheiros, seus espelhos e cortinas
5ª feira - Arrumar os armários e as camas; veriﬁcar e consertar roupas e calçados
6ª feira - Arrumar toda a cozinha; jogar fora o que já não for fresco e que não servir mais
Sábado - Cuidar de si mesma e dos demais membros da família; comprar ﬂores.
Domingo - Descansar, fazer esportes, dançar, ir ao teatro, lazer.

Livro: Botando a Casa em Orgem

O autor aﬁrma ser possível manter uma casa em ordem, mesmo que ali morem crianças. O segredo é a persistência. "Basta orientá-las
melhor, ensiná-las com mais paciência, fazê-las respeitar a ordem, as regras, as conveniências familiares e, principalmente, com que cada
criança também se sinta parte integrante de uma família responsável e exemplar".
Resolvidos esses problemas, pequenas dúvidas como "o que fazer para tirar uma mancha do tapete" podem ser solucionadas com truques
registrados no livro.

Fonte: vilamulher.uol.com.br

COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA
ACEITAMOS CARTÕES

3016-9303
99785-8511

(15)

ATENDIMENTO 24 HORAS
Liga pro Gil
Pediu? Chegou!
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CASA E Conservação

Aplicativos para ajudar a
construir, reformar e decorar
Minha Casa Nova (iOS e Android)
O aplicativo ajuda desde a organizar as ideias de quem pretende
construir uma casa até o planejamento, controle e
acompanhamento da construção . Ele é dividido em 18 fases, da
documentação de aquisição do terreno até móveis, decoração e
documentação ﬁnal da obra. Cada uma delas é subdividida em listas
de itens a serem executados, criando um diário da sua construção,
podendo ser inseridas fotos e dados de produtos e da obra e efetuar
o acompanhamento ﬁnanceiro desta. O aplicativo é gratuito.

Construcalc (iOS e Android)
ConstruCalcFaz uma estimativa da quantidade de materiais
necessários para a construção ou reforma da casa. Isso inclui
concreto, piso, tijolos, gesso, telhas, pintura, etc. Dá diversas opções
de blocos, tipos de telhas, tintas e pastilhas e ainda informa
percentuais de desperdício de cada item e melhores materiais a
serem utilizados. As avaliações são excelentes.

Nível (Android)
O aplicativo traz um medidor de nível ou prumo com boa precisão.
Muito útil para quem quer acompanhar estes detalhes da obra e não
tem o aparelho analógico disponível.

Viva Decora (iOS e Android)
É, na verdade, uma plataforma que reúne fotos de projetos
brasileiros, vídeos e dicas para inspirar sua decoração. Com ele é
possível navegar por ambientes decorados, salvar suas fotos
preferidas e compartilhar com os amigos. Por ﬁm, é possível entrar
em contato com mais de 8 mil proﬁssionais de arquitetura, design e
paisagismo inscritos no site e solicitar orçamentos. A avaliação dos
usuários é excelente.
Fonte: simplesdecoracao.com.br
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SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Árvores para Calçadas
São grandes exemplos de um paisagismo lindo e destacado, sendo no interior ou
nas grandes cidades, é essencial contar com elas para dar mais vivacidade ao
ambiente Se a entrada da sua casa não tem uma árvore, é uma ótima ideia plantar
uma para fazer um favor à natureza, trazer mais sombra e ainda dar um
toque à decoração externa.
Árvores para calçadas de pequeno porte são as mais procuradas por terem
um crescimento discreto e baixa manutenção. Não renderão problemas futuros
e trarão a beleza necessária ao espaço, dando mais cor e um clima leve.

A Quaresmeira

Conhecida pelas lindas ﬂores roxas e boa sombra, alcança até 10 metros
de altura e dá um toque rústico ao ambiente, além de ter folhagem
perene (folhas que não caem), ideal para grandes calçadas.

Ácer

Tem folhas que variam conforme a estação, alcançando, no máximo
8 metros de altura.

www.villagiomilano.com.br

SAUDE E BEM ESTAR

^

Tipos de Aparelhos OrtodOnticos
Existem inúmeros tipos de aparelhos para cada má oclusão, mas genericamente podemos dividir em aparelhos ﬁxos e
móveis, podendo ter efeitos nos dentes (ortodônticos) e na estrutura óssea que sustenta os dentes (ortopédicos).
Aparelho Fixo Convencional (metálico) é o mais utilizado e o mais comum, como é ﬁxo não exige muita cooperação do
paciente, porém exige um cuidado maior com a higienização.
Aparelho Fixo Estético tem a mesma função do ﬁxo convencional que é a de corrigir dentes tortos e desalinhados, mas por ser
transparente apresenta uma melhor estética.
Aparelho Fixo Auto-Ligado por proporcionar um maior deslize do ﬁo, acaba por ocasionar um tratamento mais rápido.
Aparelho Lingual utilizado mais comumente para tratamentos mais simples e de curta duração, é ﬁxado na parte interna dos
dentes tornando-se invisível.
Expansor Palatino podendo ser ﬁxo ou móvel é utilizado para
ganhos transversais na largura do palato (Céu da Boca) e é
indicado para correção de mordida cruzada.
Aparelho Móvel, eﬁcaz para crianças com ou sem dentição
deﬁnitiva é também usado pós tratamento ﬁxo para a
contenção dos dentes em posição.
Aparelhos Alinhadores são placas transparentes e
soﬁsticadas feitas sob medida, estes aparelhos móveis são
produzidas por softwares que permitem visualizar o
resultado pretendido, são altamente estético.
Procure um Ortodontista para uma avaliação e correta
indicação de qual aparelho ideal para seu caso.
Dra. Cristiane Massimo – CRO/SP 90.190

Que tal começar a meditar?

www.villagiomilano.com.br

SEGURANÇA
SEGURANÇA

5 DICAS E REGRAS DE CONVIVÊNCIA EM CONDOMÍNIOS
Respeito e tolerância são palavras-chave para viver em comunidade. Como já
dizia o ditado, “seu direito termina quando o do outro se inicia”.
Entretanto, na prática, a história é diferente. Não são raros os casos em que
vizinhos entram em atrito porque não sabem respeitar as diferenças ou
porque não adotam o bom senso, transformando a convivência em um
verdadeiro pesadelo.
Para evitar estresses e situações desagradáveis, reunimos então 5 dicas que
vão ajudar a melhorar a convivência em condomínios. Incentive os
moradores a adotar tais práticas e tenha assim um espaço mais harmonioso!
1. Controlar o barulho
Se tem algo que incomoda é barulho. Claro que, às vezes, é natural fazer um
barulho a mais, sobretudo em períodos de mudança ou de reforma do imóvel.
Mas, de forma geral, é fundamental controlar o volume dos equipamentos
dentro de casa e até mesmo o tom de voz. É preferível usar máquinas de lavar
e fazer a limpeza durante o dia, evitando, assim, transtornos.
Sabe aquela expressão que diz “não faça com os outros o que não gostaria
que ﬁzessem com você”? Então, é simples assim! Oriente os condôminos a
seguir esse pensamento. As confusões vão diminuir e o ambiente será mais
tranquilo.
2. Limpar a sujeira dos pets
Não há dúvidas de que os animais são verdadeiros companheiros. A gente
pega tanto amor a eles que até os consideramos da família.
Contudo, para manter um bichinho de estimação em casa é preciso ter
cuidado redobrado, principalmente no que diz respeito à higiene.
Quando for passear com o animal pelas áreas comuns do condomínio, a
pessoa não pode deixar de carregar uma sacola para limpar as fezes. Além do
mais, deve-se evitar circular com ele em locais inadequados, como na área da
piscina e nos salões de jogo.
3. Apostar na cordialidade
Um simples sorriso e uma frase amigável podem fazer toda a diferença para
alguém, tornando seu dia mais alegre. E o melhor: isso é totalmente de graça.
Lembre-se aqui que gentileza gera gentileza, então, comece você mesmo a
distribuir simpatia.
Quem sabe assim os colaboradores e moradores também entrem nesse
clima e sejam mais cordiais com o próximo? Não custa tentar, não é mesmo?
4. Ter atenção às regras de segurança
A questão começa no controle de acesso utilizado condomínio.
Independente da tecnologia utilizada, é importante que todos respeitem as
regras dispostas no regimento interno e não haja qualquer tipo de exceção,
tanto por parte da equipe de portaria, como pelos condôminos.
A equipe responsável pelo controle de acesso deve estar atenta aos
procedimentos padrões e manter o rígido controle dos cadastros, checagens
e liberações de pessoal (sejam moradores, visitantes ou prestadores de
serviço).
Já por parte dos condôminos, é importante não passar informações a
pessoas externas, bem como garantir a liberação de visitantes ou
prestadores somente após conﬁrmação junto à equipe.
Estas medidas garantem mais segurança a todos e evitam possíveis
transtornos.
5. Saber usar os espaços comuns
Salões de festa, espaço gourmet, quadras, área da churrasqueira, sala de
jogos, espaço kids: tais áreas existem para dar mais conforto e comodidade
aos condôminos.
É papel dos moradores, nesse contexto, zelar pelo patrimônio do
condomínio, entregando o espaço do jeito que encontrou (limpo e
organizado). Além do mais, é importante que cada condômino conheça o
regulamento interno do local, respeitando as regras estipuladas — desde a
utilização dos espaços até questões de segurança. Assim, será possível
manter uma boa convivência em condomínios.
Para ler mais artigos sobre segurança e controle de acesso, acesse:
blog.infoxnet.com.br ou faça a leitura do QR code acima.
Fonte: INFOX
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SEGURANÇA

estatísticas da Segurança Pública
Diante das estatísticas da Segurança Pública, os registros de ocorrência criminais que são registradas pelo 4° e o 9° DP
(Delegacia de Polícia) que atendem todas as ocorrências da Zona Oeste, de 01/2017 até o ﬁnal do mês 07/2017, onde os dados
da Segurança Pública estão atualizados, tivemos:

1° Zona Norte - 1338 Furto, 968 Roubos

2° Zona Oeste – 1.162 Furtos, 660 Roubos
3° Zona Sul - 865 Furtos, 265 Roubos
4° Área Central - 706 Furtos, 189 Roubos
5° Zona Leste - 446 Furtos, 338 Roubos
6° Zona Industrial - 295 Furtos, 135 Roubos
FURTOS (Art. 155) - Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel)
ROUBOS (Art. 157) - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência).
Fonte: Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar e Superintendência da Polícia Técnico-Cientíﬁca.
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SERVIÇOS
Dados da indústria sinalizam
retomada gradual da economia
Recuperação, ainda que aos poucos, do mercado de trabalho, tem
animado o comércio. O consumidor começa a voltar às lojas.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 3%
nesta terça-feira (3 de Setembro) e chegou a um novo patamar
recorde. Os investidores avaliam que a inﬂação baixa e os juros em
queda vão estimular a recuperação do país.

Carga Aérea
Carga Rodo-expresso
Carga Fechada
Controle e Estrutura
Cabotagem

www.facilcargo.com.br
(15) 3217.7801
facilcargo@facilcargo.com.br
Fácilcargo Logística Ltda – EPP
Av. Elias Maluf, 3260 - Wanel Ville
CEP - 18055 - 215 • Sorocaba / SP

A recuperação, ainda que aos poucos, do mercado de trabalho, é um
dos motivos que tem animado o comércio. O consumidor começa a
voltar às lojas, que já se planejam para vender mais nesse Natal e
por isso, também devem contratar mais no ﬁm de ano.
Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, as vagas para trabalho temporário devem ser 10% maiores
que as de 2016; e quando o comércio se agita, ele também
movimenta o chão da fábrica. As encomendas crescem e para dar
conta, a produção aumenta e os empregos também. É exatamente
isso que está acontecendo em uma indústria.
Para o economista Samuel Pessôa, a retomada da economia é
consistente, mas ainda é tímida. Precisa ter mais investimento e só
volta quando houver os sinais de corte de gasto e equilíbrio nas
contas públicas. Fonte: G1
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SERVIÇOS
Aneel anuncia bandeira vermelha
E taxa extra de R$ 3,50 nas contas de luz em outubro.
A bandeira tarifária para o mês de outubro de 2017 será
vermelha (patamar 2), com custo de R$ 3,50 a cada 100 kWh
(quilowatts-hora) consumidos.
A situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas
alcançou níveis preocupantes e, ainda que não haja risco de
desabastecimento de energia elétrica, é preciso reforçar as
ações relacionadas ao uso consciente e combate ao
desperdício.
Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o
custo real da energia gerada, possibilitando aos
co n s u m i do re s o b o m u s o d a e n e r g i a e lé t r i c a . O
funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores
verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se
a energia custará mais ou menos em função das condições de
geração.
Conﬁra ao lado dicas de economia de energia elétrica.

W

&

Chuveiro elétrico
• Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos
Ar condicionado
• Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar
condicionado
• Manter os ﬁltros limpos
• Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar
condicionado
Geladeira
• Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário
• Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira
• Descongelar a geladeira e veriﬁcar as borrachas de vedação
regularmente
Iluminação
• Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz
ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras
Ferro de passar
• Juntar roupas para passar de uma só vez
• Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa
Aparelhos em stand-by
• Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas
ausências.
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White and Black
Pintura Residencial
Pintura Comercial
Pintura Industrial
Graﬁatto
Textura de Rolo
e Projetada
Epoxi
Cimento Queimado
Marmorato

Renato Pintor
(15) 99816-6898
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