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AMOSTRAS

ARQUITETURA, DECORAÇÃO, IMÓVEIS

AMOSTRA DO ARTIGO:

Arquitetos - Começando do jeito certo a sua obra

Nem todos sabem a importância que um Arquiteto tem em
uma obra, mas o trabalho dele vai muito além da estética,
pois apesar de muitos Arquitetos se especializarem em
decoração e projetos de interiores, essa é apenas uma parte
não tão crucial de seu trabalho.

A função do Arquiteto é a criação de um projeto que atenda
às necessidades do cliente, considerando, além da estética, a
funcionalidade e o fluxo do local.

É função do Arquiteto o trabalho que usualmente as pessoas
atribuem ao Engenheiro, e ele vai precisar entender, em
primeiro lugar, o objetivo da construção, quem são e o que
necessitam as pessoas envolvidas, para apresentar então as
melhores soluções.

VOLTAR AO ÍNDICE



AMOSTRA DO ARTIGO:

Paisagismo em pequenos espaços

Os espaços residenciais vêm se tornando cada vez menores e
cada vez temos mais a sensação de termos menos espaço
para a decoração dos ambientes em que vivemos.

E quando se fala em paisagismo então, pode parecer
impossível decorar um apartamento pequeno com algum
toque verde e natural, que possa nos dar ambientes com um
pouco mais de vida, ou nos proporcionar algum pequeno
espaço para relaxar e meditar, com a sensação de estar um
pouco mais próximo da natureza.

Mas isso não é verdade!
E nesse artigo, você vai ver que qualquer pequeno espaço
pode se transformar em um cantinho com muito mais verde e
mais vida.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

As diferenças entre o mármore e o granito

Na construção civil existe o uso de variados tipos de pedras,
que desempenham importantes funções, com aplicações
internas e externas, seja na fundação ou na estrutura, além
do uso aplicado aos pisos ou à decoração, entre outros, que
são desempenhados principalmente pelas pedras de granito
ou de mármore.

O granito e o mármore não apresentam muitas diferenças
estéticas entre eles, pois elas são pedras bem parecidas,
ambas com uma grande variedade de tipos e estilos que se
confundem visualmente.

No entanto existem algumas diferenças entre esses dois tipos
de pedra, principalmente diferenças técnicas, que podem
indicar o uso de uma ou outra delas, dependendo de suas
características.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Gestão Empresarial para Pequenas Empresas

Nos dias atuais, utilizar um software de gestão empresarial
para pequenas empresas é a melhor forma de cuidar do seu
negócio da maneira correta. Ele vai suprir todas as
necessidades de gestão diárias do seu negócio, além de
prevenir futuros problemas.

Administrar uma pequena empresa não é uma tarefa tão fácil
quanto possa parecer para muitos. Não se trata apenas de
oferecer um bom produto, um bom serviço, utilizando para
isso um ambiente bem planejado e equipado, além de uma
equipe de profissionais qualificados e engajados com o
objetivo da empresa.

Mas isso não é tudo o que uma microempresa precisa?
Infelizmente não. Mas felizmente a solução é bem simples,
com o uso de um software de gestão empresarial para
pequenas empresas.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

O que é Automação Comercial?

Automação comercial, resumidamente falando, é uma forma
de realizar automaticamente os processos de rotina de sua
empresa, que antes eram realizados de forma manual.

Ela vai não somente facilitar e agilizar tais tarefas, mas
também melhorá-las e impedir que erros humanos gerem
uma má organização e o desperdício de recursos.

A automação comercial já está presente na grande maioria
dos negócios, principalmente no varejo, mas ela vai muito
além da simples utilização de leitores de códigos de barra.

Aplicativos comerciais bem adaptados ao seu tipo de negócio
podem ser a mudança de rumo que a sua empresa precisa.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Nota Fiscal Eletrônica e os impostos

O cálculo dos impostos referentes à venda de um produto ou
à prestação de um serviço deve estar, obrigatoriamente, nas
notas fiscais eletrônicas desde o ano de 2014.

Mas um programa para emitir nota fiscal acaba de vez com
esse problema, pois você não precisará mais de alguém que
calcule todos esses impostos por você!

Em programas para emissão de nota fiscal, todos os impostos
obrigatórios já são automaticamente calculados.

Impostos como o ICMS, o IPI e o INSS, entre outros, já estarão
calculados na nota fiscal eletrônica, até mesmo os impostos
estaduais e municipais.

VOLTAR AO ÍNDICE
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AMOSTRA DO ARTIGO:

O que é Energia Renovável?

Precisamos de energia para a manutenção e para o
desenvolvimento de nossa sociedade, mas sabemos que a
geração e o uso de energia podem afetar de forma negativa o
nosso meio ambiente. Por isso mesmo, precisamos de
alternativas, como as fontes de energia renovável. Mas você
sabe o que é energia renovável?

É sobre esse tipo de energia que vamos falar aqui nesse
artigo, partindo do que ela é e o seu significado, os tipos de
fontes de energia renovável que temos disponíveis, as
vantagens do seu uso e o cenário da energia renovável no
Brasil.

É considerada como energia renovável toda aquela que é
proveniente de fontes naturais que não se esgotam, ou que
são naturalmente renovadas.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Upcycling e Reciclagem: Entenda a diferença

Você provavelmente sabe o que é Reciclagem. No mínimo
tem uma ideia do que seja, já que esse é um termo
amplamente utilizado em todos os meios. Mas e Upcycling?
Esse, nem tanto.

Se você sabe que esses são termos que de alguma forma se
relacionam, saiba que upcycling não é apenas um nome em
inglês da moda, para definir a reciclagem.

Upcycling e Reciclagem são termos que denominam práticas
diferentes e aqui neste artigo, você vai saber exatamente
quais são as suas semelhanças e é claro, suas diferenças.

E para falar sobre isso iremos também falar de práticas de
consumo e métodos de produção. Assim você vai ficar por
dentro de tudo o que precisa a respeito desse assunto.
Confira!
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AMOSTRA DO ARTIGO:

OMovimento Orgânico

O movimento orgânico começou a surgir ainda no início do
século vinte, a partir de fazendeiros preocupados com o uso
crescente de fertilizantes e pesticidas na agricultura.

Eles começaram então a se organizar, criar associações e
grupos, com o propósito de diferenciar as produções de
alimentos livres desses componentes, daquelas que usavam
esse tipo de produto químico e tóxico. A partir daí começaram
a surgir os primeiros certificados de produção orgânica.

Nos anos 70 esse tipo de agricultura passou a ser estimulada
um pouco mais, a partir das crescentes pesquisas científicas
que começaram a surgir com mais frequência, denunciando
também toda a poluição ambiental que vinha sendo causada
pelo uso de agrotóxicos. Os certificados e regulamentações se
tornaram mais frequentes, ganhando maior espaço ao longo
das décadas seguintes.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

A importância da Comunicação Escolar

Toda instituição de ensino precisa de uma boa comunicação
para que tudo funcione conforme o esperado, não é verdade?

Sem uma comunicação eficaz, os diversos setores da
instituição de ensino acabam não cumprindo individualmente
os seus papéis e isso acaba influenciando negativamente o
desempenho da instituição como um todo. Vamos tentar
entender porque a comunicação escolar é tão importante?

O que é a Comunicação Escolar?

Comunicação Escolar é tudo que se refere à maneira como as
informações circulam em uma escola ou outra instituição de
ensino. Mas esse é também um termo bastante abrangente,
que pode ser aplicado de forma individual aos diversos
setores da instituição.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

O engajamento da família na escola

O engajamento da família na escola, ou seja, o interesse por
parte dos pais e responsáveis pelas atividades da escola e o
desenvolvimento de seus filhos, os alunos, costuma ser um
dos objetivos mais difíceis, como também um dos mais
recompensadores para uma instituição de ensino.

Por outro lado, a falta de interesse e engajamento da família
na escola pode trazer problemas, tanto para o aluno como
para a própria escola. Mas como a sua escola pode promover
esse engajamento?

Promovendo o engajamento dos pais na escola

Veremos, a seguir, algumas atitudes e providências por parte
da escola, que podem promover um maior engajamento da
família e, consequentemente, um melhor desempenho, um
maior índice de retenção escolar e um relacionamento mais
saudável e produtivo entre as partes.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Tradução de inglês técnico para concursos

Uma das provas que o candidato à carreira na Marinha deve
fazer no concurso, é a prova de tradução técnica do inglês
para o português.

Assim como na prova de redação, na prova de tradução o
candidato deve conhecer as técnicas e apresentar um texto
com características próprias. No caso da redação, ele deve
redigir uma dissertação argumentativa, enquanto nessa ele
deve traduzir um texto que está em linguagem técnica na
língua inglesa, para a língua portuguesa.

Este artigo ajudará você a se preparar para essa etapa do
concurso, mostrando as características do tipo de texto em
inglês que normalmente é apresentado, as características do
inglês instrumental que você deverá utilizar, técnicas e dicas
para estudar e para traduzir, os erros mais comuns, exemplos
de tradução e muito mais!
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Dissertação argumentativa para concursos

Todos sabem que, provavelmente qualquer prova para o
ingresso em uma instituição de ensino ou posição de
trabalho, requer que o candidato realize uma redação, de
acordo com um tema e um gênero textual específicos.

Essas provas de redação acabam sendo uma das mais
importantes em qualquer processo de seleção, porque
possuem um peso grande na pontuação final e
principalmente porque se trata de uma tarefa técnica, mas
também criativa, que não pode ser completada simplesmente
marcando um X em uma opção, como nas provas objetivas.

Todos os candidatos deverão escrever, normalmente a partir
de um tema. E além do uso correto da Língua Portuguesa,
essa redação precisa estar dentro de alguns parâmetros que
classificam um texto como adequado ou razoável.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Guia das dietas: Como emagrecer com saúde

Perder peso não é fácil, todo mundo sabe!

Mas a mecânica do ganho e da perda de peso é bem fácil de
se entender, e em teoria, de seguir. Nosso corpo precisa de
energia para funcionar. E essa energia vem das calorias que
conseguimos através dos alimentos que consumimos.

Sempre que consumimos mais calorias do que o nosso corpo
precisa para funcionar, ganhamos peso, pois o corpo
armazena essa energia extra em algum lugar do nosso corpo,
para que venhamos a utilizá-la em momentos em que não
estivermos consumindo calorias suficientes para o corpo
funcionar.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

6 Dicas para emagrecer no verão

Qual é o melhor período do ano para emagrecer?

Se existe uma estação do ano que é particularmente melhor
para perder peso, essa estação é o verão!

Aqui nesse artigo você vai ficar sabendo porque o verão é a
melhor época do ano para perder alguns quilinhos ou
começar aquela mudança de hábitos e de rotina, para uma
vida melhor e mais saudável.

Vamos dizer, portanto, no que a estação mais quente do ano
influencia a perda de peso, mas também vamos te dar 6 dicas
principais para que você possa usar o verão para emagrecer.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Benefícios da musculação para a mulher

Hoje em dia já podemos ver um número bem grande de
mulheres nas academias, praticando a musculação. Mas isso
não era assim há algum tempo atrás e até mesmo hoje ainda
existem ideias equivocadas a esse respeito, mitos sobre os
quais também vamos falar por aqui.

Musculação há uns bons anos atrás era coisa quase exclusiva
dos homens. As mulheres iam à academia apenas para
aeróbica, alongamento e outros tipos de exercícios mais leves.
As pessoas simplesmente acreditavam que pegar peso não
era da natureza feminina, mas o principal mito sobre a
musculação feminina é a de que ela deixa as mulheres
masculinizadas. E isso não é verdade!

Mas nós vamos focar mais nos benefícios da prática da
musculação para as mulheres, logo a seguir.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

O que é necessário para ser um empreendedor?

Chama-se de empreendedorismo o processo e a iniciativa de
se criar ou implementar novos negócios, ou realizar mudanças
em negócios já existentes. Um empreendedor deve estar
atento para identificar as oportunidades que possam estar à
sua frente, e ir em busca dos recursos necessários para
transformá-las em negócios lucrativos.

Embora o empreendedorismo seja também constantemente
associado ao risco, não basta apenas ser ousado e ter
coragem de arriscar. Os empreendedores de sucesso reúnem
certos comportamentos, características e atitudes que os
distinguem, além de planejar e estudar profundamente a área
em que atuam, ou o assunto de seus negócios.

Atualmente, sabe-se que o conhecimento técnico ou o nível
de formação não é um fator tão decisivo para o sucesso de
um empreendedor. No Brasil, por exemplo, apenas 14% deles
possuem nível superior, e chega a 30% os que nem mesmo
possuem o ensino fundamental completo.



AMOSTRA DO ARTIGO:

Como abrir uma franquia?

Para aqueles que querem empreender montando seu próprio
negócio, muitas vezes o melhor caminho, dependendo das
características do empreendedor e dos recursos que ele
possui para o investimento, é abrir uma franquia.

As franquias, sendo modelos de negócio já consolidados no
mercado, dão todo o suporte ao franqueado, que terá todos
os padrões e procedimentos prontos para começar a atuar.

Por isso elas têm grande procura. E abrir uma franquia pode
ser realmente o melhor caminho para montar um negócio e
ganhar dinheiro, em alguns casos.

Separamos para você algumas informações a respeito do que
fazer para abrir uma franquia e também para você identificar
se esse é o seu melhor caminho para o mundo dos negócios.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Prepare a sua loja para a Black Friday

Todo fim de ano, antes do período das festas, consumidores e
lojistas aguardam ansiosamente pela Black Friday, período em
que há grandes oportunidades de negócios para quem vende
e para quem compra.

A Black Friday acontece no Brasil há quase 10 anos, uma
semana em que lojistas de todo o país, principalmente do
comércio eletrônico, podem aquecer as vendas, liquidar o
estoque antigo e prospectar novos clientes para o próximo
ano.

Do ponto de vista do consumidor, é a oportunidade de bons
negócios, de comprar aquele item tão sonhado por um valor
mais atraente, de aproveitar o adiantamento do 13º salário ou
até mesmo adiantar as compras para o Natal.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Conta Digital para PJ: Uma alternativa aos Bancos

Até pouco tempo atrás, a abertura de uma conta bancária era
uma regra absoluta, mas hoje existe uma alternativa muito
mais vantajosa, se comparada às tradicionais contas correntes
oferecidas pelos grandes bancos.

Essa alternativa são as contas digitais, que começaram a ser
ofertadas há alguns anos por instituições financeiras que não
são bancos, mas que no entanto, podem operar de forma
totalmente legal as contas de pagamento, que se assemelham
em quase tudo às contas bancárias tradicionais, mas com o
atrativo de ser um serviço totalmente online.

Com o surgimento das fintechs, que são startups que
funcionam como instituições financeiras e se utilizam de
recursos tecnológicos para a manutenção de contas digitais
de pagamento para pessoas físicas e jurídicas, a burocracia, a
perda de tempo e outras deficiências dos bancos tradicionais
já ficaram para trás.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Você sabe o que são as Fintechs?

É bem provável que você já tenha ouvido falar a respeito do
nome “fintech” em jornais online ou nas redes sociais, mas
com tantos nomes, termos e siglas geralmente em inglês, que
vemos todos os dias, pode ser que você nem mesmo tenha
prestado atenção ou se interessado em saber o que significa.

Se você não é alguém muito ligado no mercado financeiro,
esse nome pode ser para você somente mais uma sigla com
significado complicado, mas saiba que as fintechs não
representam nada muito complicado realmente e que pode
ser até mesmo que você já utilize um serviço de alguma delas
e nem mesmo saiba que as fintechs estão presentes, cada vez
mais, em nosso dia a dia.

Então que tal saber o que esse nome significa e como ele
pode estar ou vir a estar presente em sua vida, auxiliando
você na sua rotina?
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Sua Microempresa pode ter um Plano de Saúde?

Você sabia que a sua microempresa pode ter um Plano de
Saúde Empresarial, usufruindo de preços mais baixos, além
das vantagens da oferta desse tipo de benefício aos seus
funcionários? Aliás, é possível se beneficiar desse tipo de
plano sendo apenas umMEI, você sabia disso?

Neste artigo, abordaremos todas as vantagens de ter um
plano de saúde empresarial através do seu negócio e o que é
necessário para a contratação. Confira!

Um Plano de Saúde na Sua Microempresa

Ter um plano de saúde como parte dos benefícios recebidos
por trabalhar em uma empresa é um grande diferencial, já
que tais benefícios são muitas vezes quase tão importantes do
que ter um bom salário.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

O que é e para que serve o SEO?

Neste artigo, nós vamos explicar tudo o que você precisa
saber inicialmente sobre SEO, de uma maneira que seja de
fácil compreensão, para que você fique por dentro do que é
essa poderosa técnica utilizada no Marketing Digital.

O que é SEO?

SEO é a sigla para Search Engine Optimization, que em
português significa Otimização para Mecanismos de Busca.
Mas o que seria uma search engine, ou mecanismo de busca?

É simplesmente um sistema que utilizamos para fazer buscas
na internet, como por exemplo, o Google Search, ou a busca
do Google! Portanto, otimizar um site ou um texto com SEO,
significa torna-lo mais amigável, ou fácil de encontrar, através
dessas buscas.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Como funciona o Google Adsense?

Certamente você já percebeu, ao acessar um site de notícias,
de entretenimento ou mesmo de vendas, entre outros, que
exibem propaganda de outros locais em suas páginas, não é
verdade? Pois saiba que a enorme maioria desses anúncios
são do Adsense.

O Google Adsense é uma espécie de programa de afiliados do
Google para sites e blogs, que funciona junto com o seu
programa de publicidade, o Google Ads.

Qualquer pessoa ou empresa que possua um site, com
exceção de algumas restrições, pode se cadastrar nesse
programa e começar a gerar renda através desses anúncios.

Mas afinal, quem anuncia e como esses anúncios são exibidos
no seu site?
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O que é Marketing de Conteúdo?

Se você já sabe o que é o Marketing Digital, um conjunto de
técnicas e estratégias de divulgação pela internet, será
importante conhecer também uma de suas estratégias, que é
chamada de Marketing de Conteúdo.

Essa estratégia consiste na criação de conteúdo rico, valioso e
relevante para determinado público, visando atrair, gerar
interesse e reter esse público, tornando mais fácil e eficaz a
oferta de produtos e serviços.

Na sua estratégia de Marketing Digital, você provavelmente
utilizará um blog ou site para atrair visitantes, clientes em
potenciais no seu nicho de mercado. Para atrai-los para o seu
site, você provavelmente utilizará técnicas de SEO ou
anúncios, mas que tipo de conteúdo esse visitante irá
encontrar?
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Cuidados com a pressão arterial

Você já deve ter aferido a sua pressão em algum hospital,
consultório, ou mesmo em casa. Mas talvez você não esteja
familiarizado com essa expressão e não saiba exatamente do
que estamos falando.

Popularmente conhecido como “tirar a pressão”, é o ato de
medir os valores da pressão arterial, para checar se está nos
limites considerados normais.

Verificar a pressão arterial é um procedimento bem comum,
pois anormalidades na pressão arterial podem significar ou
desencadear uma série de problemas de saúde. E é por isso
que se deve ter certos cuidados com a pressão arterial.

Nós vamos explicar melhor o que é a pressão arterial, o que
pode acontecer se você tem pressão alta ou pressão baixa e
quais são os cuidados que você precisa tomar para ter uma
pressão arterial normal e mais saudável.
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Como tratar a gengivite

A gengivite é uma inflamação da gengiva, e ela é também
conhecida como a fase inicial da doença periodontal, e nesse
estágio ela é muito mais fácil de ser tratada.

Apesar de nesse estágio não representar um problema
realmente muito sério, se ela não for logo tratada pode
evoluir para esses outros estágios, e pode inclusive afetar até
os ossos que suportam e dão sustentação aos seus dentes.

Nesse estágio inicial, ou seja, enquanto ainda é considerado
somente uma gengivite, os danos causados ainda podem ser
revertidos, pois os ossos e o tecido conjuntivo que seguram a
gengiva em seu lugar ainda não foram atingidos.

Nem sempre o paciente que possui gengivite sente algum tipo
de dor, mas a gengivite já pode estar presente, e apresenta
algumas características que podem indicar a necessidade de
um tratamento com um dentista.
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MEDICINA, GRAVIDEZ, ODONTOLOGIA



AMOSTRA DO ARTIGO:

É possível engravidar tomando anticoncepcional?

Existe mesmo algum risco de engravidar enquanto usa o
anticoncepcional?

Para responder a essa pergunta é preciso entender primeiro
como o anticoncepcional funciona, para que fique claro quais
são as chances reais de uma mulher engravidar usando o
anticoncepcional.

É preciso considerar que nenhum método contraceptivo tem
cem por cento de eficácia, e além disso, no caso do uso de
anticoncepcionais, essa eficácia pode ser reduzida pelo uso de
outros medicamentos, além de que o uso correto do
medicamento também vai influenciar nas chances de que
ocorra a gravidez durante seu uso.

Vamos falar tudo a respeito do assunto nesse artigo.

VOLTAR AO ÍNDICE
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AMOSTRAS

TURISMO, TRANSPORTE, AVIAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE

AMOSTRA DO ARTIGO:

O que faz um Comissário de Voo?

Você já deve ter ouvido falar sobre a profissão de Comissário
de Voo, ou ao menos ouviu falar dos Comissários de Bordo e
das Aeromoças. São apenas termos diferentes para descrever
a mesma profissão.

Talvez você tenha se interessado pelos salários, pelo status e
pelas condições de trabalho de um comissário, mas não sabe
ainda muito bem o que os comissários fazem.

Se for este o seu caso, continue essa leitura, porque nós
vamos falar tudo sobre o papel dos comissários em um avião
e durante o voo, além do que você pode esperar, se quiser
mesmo ingressar nessa excelente profissão.

Você vai saber também, é claro, de todos os requisitos
necessários para ser um comissário.



VOLTAR AO ÍNDICE

AMOSTRA DO ARTIGO:

Descubra os encantos de Paraty

Paraty é uma cidade que parece ter parado no tempo, desde
o período colonial brasileiro. A caminhada pelo seu Centro
Histórico revela ruas de pedra com casas coloniais e
barquinhos coloridos pela margem do rio. Além disso a cidade
tem igrejas, praias, uma Casa de Cultura e o Teatro de
Bonecos. É também palco de festas durante o ano todo, como
a FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty.

Centro histórico de Paraty

Ruas de pedras entre casarões coloniais e igrejas, onde não é
permitido o tráfego de veículos, fazem parte dessa área
tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Bares,
restaurantes, lojas e ateliês estão abertos aos visitantes em
coloridos sobrados. É também no Centro Histórico onde são
realizadas inúmeras festas durante todo o ano.

AMOSTRAS
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AMOSTRA DO ARTIGO:

OMercado da Aviação Civil

Separamos aqui algumas informações para quem está
pensando em ingressar na Aviação Civil, mas está inseguro
pensando se é uma boa ideia no cenário atual. O que será que
2019 guarda para o mercado da Aviação Civil? E o que será
que o futuro próximo também reserva para esse setor?

O que é a Aviação Civil?

Antes de mais nada, vamos falar um pouco a respeito do que
é a Aviação Civil. Esse termo se refere a todo tipo de atividade
que esteja relacionada com a Aviação, excluindo a Aviação
Militar.

O ramo mais conhecido da aviação civil é o transporte aéreo
de passageiros, os voos de carreira que utilizamos para ir a
outros estados e países, oferecidos pelas Companhias Aéreas.

VOLTAR AO ÍNDICE

AMOSTRAS

TURISMO, TRANSPORTE, AVIAÇÃO



AMOSTRA DO ARTIGO:

O que é e como surgiu o Airbag?

No Brasil, o airbag passou a ser um item de fábrica obrigatório
nos veículos nacionais em 2014. Mas o que seria o Airbag e
como ele surgiu?

A maioria das pessoas hoje em dia, já deve saber o que é um
airbag. Mas ainda que você já esteja familiarizado com ele,
provavelmente vai gostar de saber como foi que ele surgiu.

Para os que ainda não sabem do que se trata, vamos explicar
direitinho o que é o airbag, mostrar porque ele se tornou um
item obrigatório nos veículos e como ele pode ajudar a
melhorar a sua segurança.

Vamos lá saber um monte de coisas a respeito dos airbags?

VOLTAR AO ÍNDICE
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AMOSTRA DO ARTIGO:

A história do Volkswagen Gol

Desde 1980, o Volkswagen Gol ainda é um dos preferidos dos
brasileiros, fazendo sucesso e presença nas ruas do Brasil por
quase 40 anos! Vamos então ver um pequeno histórico sobre
esse ícone do mercado automobilístico?

Volkswagen Gol: Origens

No final da década de 70 no Brasil, a Fiat e a Chevrolet já
estavam no mercado brasileiro com carros mais modernos
que o Fusca, da VW. O Gol surgiria então para competir com o
Fiat 147 e o Chevette.

O brasileiro Gol recebeu inspiração de outros modelos da
Volkswagen europeia, como o Polo e o Golf. Seu nome veio do
costume da VW de dar nomes relacionados a esportes aos
seus carros, que acabou escolhendo o nome gol pela paixão
do brasileiro pelo futebol.

VOLTAR AO ÍNDICE

AMOSTRAS

VEÍCULOS, MULTAS E LEIS



AMOSTRA DO ARTIGO:

O Despachante e a Isenção PCD

Comprar veículos 0 Km com isenção de impostos é uma
realidade para uma parcela da população brasileira, um
benefício que torna os valores desses veículos bem mais
convidativos.

Para o Despachante de Veículos, essa lei que vigora no Brasil e
que vamos explicar mais adiante é também sinônimo de
maiores oportunidades de trabalho e negócios, já que, para
conseguir tais isenções, o cidadão que pode ser beneficiado
precisa passar por uma série de trâmites burocráticos que
podem dificultar a compra do carro novo com desconto.

O despachante surge aí como um facilitador, um profissional
já habituado aos trâmites burocráticos necessários. E neste
artigo, nós vamos abordar todas as questões pertinentes à
isenção de impostos para PCDs.

VOLTAR AO ÍNDICE
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AMOSTRA DO ARTIGO:

Como funciona a Lei do Farol Baixo?

Se você dirige, provavelmente já ouviu falar a respeito da Lei
do Farol Baixo, não é verdade? Mas você sabe como essa lei
funciona? Sabe o que diz o Código de Trânsito Brasileiro a
respeito do uso dos faróis?

Se você não sabe ou está confuso a respeito do que diz a lei
sobre o uso dos faróis, neste artigo você poderá tirar todas
essas dúvidas e ainda mais.

Vai saber como usar o farol baixo e se ele pode ser substituído
pela lanterna ou pela luz de posição. Saberá também em que
situações você deve usar o farol baixo e quando poderá
receber uma multa por não utilizar. Veremos também o valor
da multa e as outras penalidades previstas.

Vamos então começar essa leitura e saber tudo o que é
necessário a respeito da chamada Lei do Farol Baixo?

VOLTAR AO ÍNDICE
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