
POST DE INCENTIVO A CRIATIVIDADE DAS CRIANÇAS 

 

Legenda: Então, que tal valorizar o possível artista que você tem em casa? 

 

 

Peça para seu filho desenhar, sempre que ele se sentir feliz ou triste, dessa 

forma você vai conseguir saber sempre como ele se sente, ainda que não 

fale. 

 

Emoldure o seu melhor desenho e de surpresa coloque em uma área comum 

da casa. Além do seu pequeno se sentir um grande pintor, previne aquela arte 

abstrata na parede, certo?! Haha 

 

 

 

  



POST DO OUTUBRO ROSA, MENSAGEM CRIADA REPRESENTANDO UM 

FILHO FALANDO COM SUA MÃE  

 

Legenda: Mamãe, para mim você sempre será uma guerreira, mas até a 

mulher maravilha precisa cuidar da saúde. Faça o autoexame e previna o 

câncer de mama!  #OutubroRosa 
 

 

  

https://www.instagram.com/explore/tags/outubrorosa/


POST FALANDO SOBRE O COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS 

MERECER ATENÇÃO 

Legenda: Carinho é tão importante quanto disciplina  

 

É comum acreditarmos que as crianças fazem birra por malcriação, mas nem 

sempre os pequenos estão passando por um bom momento, e, assim como 

nós, demonstram o que sentem através do seu comportamento. 

 

Converse com eles, esteja atento aos sinais, o momento que estamos vivendo 

é novo para todos nós, e pra quem ainda é pequeno fica mais difícil lidar com 

as limitações.

 

  



POST FALANDO SOBRE MITOS E VERDADES NA UTILIZAÇÃO DE 

CELULARES  

 

Legenda: Essa é uma dica bastante antiga, conhecida antes mesmo do 

surgimento dos smartphones e mesmo assim ainda resta a dúvida, será que 

realmente funciona? � 

 

Sim, colocar o eletrônico para secar no arroz pode resolver o prolema, porém 

não é possível comprovar a eficácia. Acontece que o grão do arroz possui uma 

capacidade de absorção de umidade muito grande, mas a depender do tipo do 

aparelho, esse efeito pode não funcionar e caso funcione pode acabar sendo 

momentâneo. 

 

Então caso o seu aparelho tenha ficado pouco tempo exposto a algum líquido, 

você pode tentar essa solução rápida, mas o aconselhável mesmo seria ir 

direto para assistência técnica, só assim para conseguir salvar seu eletrônico, 

em caso de celulares possuímos um dos melhores serviços de assistência 

pronto para te auxiliar. 

 

 

 



POST SOBRE O RISCO DE CLONAREM SEU WHATSAPP 

Legenda:  Se tem uma coisa que nós sabemos é da importância da segurança 

em nossas redes sociais, principalmente por já termos sido vítimas de 

criminosos especializados nesse tipo de crime. 

 

Então se liga nessa dica que pode te ajudar a evitar que você também seja um 

alvo através do WhatsApp.  

 

Abra seu Whats e vá até ajustes > conta > configuração em duas etapas. 

Depois toque em ATIVAR e insira um PIN de até 6 dígitos, além de um e-mail 

para caso esqueça seu PIN. E pronto, seu aplicativo vai estar protegido!

 

 

 

 

 

 



POST SOBRE MITOS E VERDADES NA UTILIZAÇÃO DE CELULARES EM 

REDES SOCIAIS 

Legenda: 

FATO  

 

O iOS, sistema operacional da                                             

quer dizer isso? 

 

                                                                              

                                                                             

                                                                     

                                                                   . 

 

                                                                              

                                                                         

                                                                          

e etc, ou seja... 

 

                                                                        

drives que o desenvolvedor permitiu o acesso, deu pra entender? 

 

Por outr                                                                 

                                                                        

                                                                           

                                                                        

um bom desempenho no Instagram, ficou claro? 

 

De modo geral, todas as marcas possuem bons celulares, com excelente 

desempenho e qualidade de sobra, basta escolher o que vai suprir sua 

necessidade. 

                                                                             

                                                        hou e compartilha 

com um amigo,      !  

 



POST CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA DO KIBE 

 

A história do Kibe só não é mais incrível que seu sabor! Para provar o melhor 

Kibe da região, basta acessar o cardápio da Dubai, escolher qual variação 

desejar e realizar seu pedido. 

 

Nosso horário de funcionamento é de quinta a domingo das 18h às 22h! 

Aproveite a oportunidade de levar um pedacinho do Oriente para a mesa da 

sua casa

 

 

 

 

 

 

 



POST PARA O DIA DO CONSUMIDOR 

 

Por isso, não abra mão do melhor. Se tratando de culinária árabe artesanal, 

ninguém supera o seu Dubai favorito!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POST COMPARATIVO ENTRE DOIS PRATOS 

 

Qual é o seu favorito? 

 

De um lado do ringue, com seu tempero inconfundível, recheios de dar água na 

boca e massa leve de tripla fermentação, ESFIHA Artesanal 

 

Do outro, o que não pode faltar em nenhum pedido, protagonista de todas as 

mesas, o KIBE Dubai 

 

E ai, pra quem vai sua torcida? 

 

Ainda não sabe? A gente te ajuda a decidir, peça já o nosso kibe e as nossas 

esfihas através do link em na bio, e comente aqui quem é seu favorito nessa 

batalha de titãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


