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AMIGO QUEBRA GALHO
Júnior Dias

PRECISANDO DE ALGUM REPARO

A solução dos problemas da sua casa com qualidade, limpeza e honestidade.

Instalações: Torneiras e Misturadores, Ventiladores de Teto e Luminárias, 

Chuveiros e Duchas, Tomadas e Interruptores, Suportes para Banheiro,

Cozinha, Prateleiras, Cortinas, Varais, TV na Parede, Montagem de Móveis

& (51) 99140.0404    | 99889.1902

ELÉTRICA • HIDRÁULICA • PINTURA E CAÇA VAZAMENTO

AQG

Aceito todos os cartões
de débito e crédito

3347.4747 997.609.532
PORTO ALEGRE

Rua Ernesto da Fontoura, 804
Esq. Av. Pernambuco

3344.3434 996.661.641
CACHOEIRINHA

Av. Frederico Augusto Ritter, 4905
Distrito Industrial

O MUNDO DO PAPELÃO
E EMBALAGENS

www.tresembalagens.com.br

APARELHOS 
AUDITIVOS

Rua dos Andradas, 1755 / sala 51
Centro / Porto Alegre / RS

w w w . a u d i c a o r s . c o m . b r Fone: (51) 3224.3242

Há 15 anos a Audição avalia e orienta qual o 
Aparelho Auditivo mais adequado para cada caso.

Os melhores preços
Até 3 anos de garantia
Teste o aparelho em 

casa antes da compra
Agende avaliação 
sem compromisso.

Atendimento 
domiciliar

Pagamento em 
até 12x

GRANDE
PROMOÇÃO
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A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

Empresas parceiras que distribuem as nossas revistas:

GEO
CONSERTOS
DE RODAS

3 FORMAS DE MANTER A HIDRATAÇÃO DURANTE O CARNAVAL
1 - Invista nas frutas: as frutas que são ricas em 

água como a melancia, abacaxi, morango e kiwi, por 
exemplo. Além de hidratar, proporcionam uma sen-
sação de refrescância, diminuindo a temperatura do 
corpo, amenizando o calor e ajudando ainda a repor 
os nutrientes que são perdidos durante a transpiração.

2 - Água de coco: Tradicional e muito saborosa, 
é essencial para aproveitar melhor os dias de folia. 
Por ser rica em potássio e em carboidratos, a bebida 
é saudável, pouco calórica, ajuda a repor os nutrientes 
perdidos e diminui os sintomas do estresse e do can-

saço, logo, vai te ajudar a aproveitar por mais tempo 
o carnaval.

3 - Suco de frutas: Saudáveis, refrescantes e 
saborosos, você pode preparar um suco natural de 
frutas, congelar e levar para os blocos de rua. São 
nutritivos, ajudam a hidratar o corpo e acrescentam 
nutrientes necessários para o nosso bem-estar e para 
fornecer energia. Lembre-se de consumi-lo em breve, 
para que o suco não fique menos nutritivo e perca o 
seu sabor natural.
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Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637

3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

HIDRÁULICO 24HORAS

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao

CUIDADOS COM AS CRIANÇAS NO 
CARNAVAL

Se tem crianças e elas vão também para o 
carnaval, é importante que tome alguns cuida-
dos e precauções como:

• Coloque uma pulseira de identificação 
na criança, com o seu nome, nome do seu 
filho e o número de telefone e celular, pois o 
carnaval é uma grande festa, e vocês podem 
se perder;

• Evite que bebê e crianças estejam per-
to de 'guerras de confetes', pois estes podem 
facilmente entrar para a boca ou nariz, o que 
pode até mesmo causar sufocamento;

• Recorde ao seu filho de que é muito 
importante não falar com estranhos ou acei-
tar comida ou bebida de pessoas que não co-
nhece.

Quer ler mais sobre
dicas de Carnaval como esta? 
Escaneie o QR CODE ao lado e 
acesse!
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Saúde e Bem-Estar
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          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS

99287-7393

Impercepveis

Av. Teresópolis, 3173

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

(51) 3336.6943

otica_reis@hotmail.com

Tudo em até
6 x s/ acréscimo

Aviamos
receitas

Aquela época do ano em que muitos estão se 
divertindo na piscina ou no mar, soltando fogos 
de artifício e ouvindo música alta. Essas atividades 
fazem parte da temporada de verão, mas podem 
ser prejudiciais para os ouvidos e audição.

Se você já teve inflamação no ouvido, sabe 
o que é dor! Otite externa refere-se à inflamação 
do canal auditivo. Normalmente ocorre depois de 
nadar ou mergulhar, mas existem  outras causas. 
Os principais sintomas são dor, secreção, verme-
lhidão, inchaço, coceira e perda auditiva tempo-
rária.

É muito importante consultar um médico 
para prescrição do tratamento adequado.

Proteja sua audição
Fogos de artifício emitem sons muito altos! 

Uma boa prática é usar proteção auditiva sempre 
que estiver manuseando ou assistindo à queima 
de fogos de artifício.

Shows ao ar livre e outros tipos de festas tam-
bém podem prejudicar a audição causando perda 
auditiva e zumbido. Se você  tiver que gritar para 
ser ouvido em um ambiente barulhento, prova-
velmente deveria estar usando proteção auditiva.

Procure o profissional de saúde auditiva para 
maiores esclarecimentos.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS

CUIDADOS COM A AUDIÇÃO NO 
VERÃO
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Saúde e Bem-Estar
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FISIOTERAPIA NA OSTEOARTROSE DE 
JOELHO

O joelho é a maior e mais solicitada articulação do 
corpo humano, formada pelos ossos fêmur, tíbia, rotula e 
patela, ossos esses acoplados por estruturas de suporte e 
estabilização como ligamentos, capsula articular, menisco e 
músculos.Tem uma elevada solicitação mecânica devido a 
sua função de suporte, existe um grande número de lesões 
como rompimento totais e parciais de ligamentos, fissuras, 
lesões meniscais, lesões degenerativas e fraturas ósseas.

A principal patologia que acomete esta articulação é 
Osteoartrose, uma doença degenerativa, crônica podendo 
ter causas multifatoriais não conhecidas.

Esta patologia acomete mais as mulheres, sendo pro-
gressiva, levando a incapacidade funcional e afetando a 
qualidade de vida.

Daiane Nunes Ulinowski - Humanize Home Care

999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

Continue lendo este artigo em 
nosso site! Escaneie o QR CODE 
ao lado e acesse!

Diferentemente do que muitos imaginam, a ter-
ceira idade não é sinônimo de inatividade e proble-
mas de saúde. Muito ao contrário! Com os avanços 
da medicina, a longevidade é hoje um fato. E viver 
mais e melhor é possível, sim!

Comer bem, fazer exercícios e manter hábitos 
saudáveis é ideal para todos, independentemente 
da idade. Mas, no caso dos idosos, ter um hobby, 
participar de passeios e reuniões culturais e manter 
contato com pessoas de sua faixa etária são dicas 
extremamente importantes, pois ajudam a elevar a 
autoestima e fazer com que se sintam integrados à 
sociedade.

LONGEVIDADE
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Saúde e Bem-Estar
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

Muitas mulheres estão 
enfrentando sozinhas a difícil 
tarefa de cuidar de seus filhos. 
Mesmo aquelas que possuem 
companheiros me relatam que 
acabam dando conta de tudo 

sozinhas e se sentem sem apoio. Mas então do 
que precisam essas mães? Ás vezes, ter um tem-
pinho para si, conversar com uma amiga ou sim-
plesmente não fazer nada é o que elas mais preci-
sam, pois estão tão sobrecarregadas que chegam 
ao nível da exaustão. Nesses momentos difíceis, é 
muito importante buscar algum auxílio, a terapia 
com psicóloga (o) pode auxiliar bastante nesse 
processo.  Mas se você sente falta de trocar expe-
riências com outras mães, te convido para partici-
par do Grupo de Mães e Filhos FAVO, os encontro 
são realizados quinzenalmente e você pode trazer 
seus filhos para o grupo Kids que ocorre simulta-
neamente. Para saber mais sobre esse trabalho 
visite nossa página no Facebook e Instagram, ou 
mande um whatsapp para (51) 985495259.

Fernanda Flores Psicóloga
Fone: (51) 98549-5259

DO QUE AS MÃES PRECISAM?

Quer ler mais sobre dicas como 
esta? Escaneie o QR CODE ao 
lado, com o aplicativo apropriado 
e acesse!
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QUIROPRAXIA E COLUNA

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas

Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras

Av. Osvaldo Aranha, 1208

Bom Fim - (51) 3019.5940

O formato da coluna 
é a somatória do formato 
das vértebras e dos discos 
intervertebrais. Com o en-
velhecimento, os discos 
intervertebrais perdem 
altura e angulação – fato 
mais proeminente na co-
luna lombar, que perde 
sua lordose e joga o tronco 
para frente.

O alinhamento da coluna vertebral é essencial 
para manter o corpo em perfeito equilíbrio.

Quando há um desalinhamento, os sinais clí-
nicos são dor lombar por fadiga muscular, quando 
ereto ou deambulando, dor glútea e nas panturri-
lhas, perda da linha horizontal da visão, hiperlor-
dose cervical e difi culdade de permanecer ereto 
ou deambular (andar) por alguns minutos.

Com isso, um mau alinhamento e a utilização 
dos mecanismos compensatórios exigem muita 
energia, gerando quadro incapacitante.

Vale lembrar que um estudo minucioso de 
cada caso é essencial para a tomada de decisão 
visando o tratamento mais correto. Por isso, con-
sulte sempre um especialista Quiropraxista.

Drª Jane Difi ni Kopzinski - Fone: (51) 99684-
2953

Já passamos a marca dos 
2.500 

seguidores no Instagram! 
Muito obrigado!

Siga e fi que por dentro de 
todas as nossas novidades e 

lançamentos de novas 
edições da revista!

@revista_procureache
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999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Re-

gressão Terapêutica oferece um Tratamento de alguns 
meses para as pessoas, que pode proporcionar uma 
grande melhoria ou cura de sintomas crônicos graves 
e possibilitar o entendimento a respeito de nossas 
propostas pré-reencarnatórias, a fi nalidade dessa atu-
al encarnação, a nossa programação para essa atual 
encarnação, uma releitura de nossa infância e dos fa-
tos da vida e o início de uma verdadeira realização da 
nossa Reforma Íntima.

Através da Psicoterapia Reencarnacionista (a Te-
rapia da Reforma Íntima) e a Regressão Terapêutica, é 
possível recordarmos para o que reencarnamos, qual 
a fi nalidade dessa vida atual e como realmente apro-
veitarmos essa encarnação, além de poder melhorar 
muito ou curar as fobias, o transtorno do pânico, as de-
pressões severas, as dores físicas de difícil tratamento, 
os sentimentos profundos de solidão, de abandono, as 
tristezas sem causa aparente, medos, insegurança, etc.

O Tratamento Inicial
Um Tratamento Inicial de Psicoterapia Reencarna-

cionista e Regressão Terapêutica consta de 6 Encon-
tros, realizados semanalmente, a cada 10 ou 15 dias, 

de consultas (com 1 hora de duração) e sessões de 
Regressão (com 2 horas de duração, em média).

O Tratamento inicial consta de:
• 1º encontro – 1ª consulta
• 2º encontro – 1ª regressão
• 3º encontro – 2ª regressão
• 4º encontro – reconsulta
• 5º encontro – 3ª regressão
• 6º encontro – reconsulta.

Para maiores informa-
ções, entre em contato:

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA E REGRESSÃO TERAPÊUTICA

SAMU  ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro  ------------------ 3289 7999
Defesa Civil  ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal  ------------------------191
Polícia Militar  -------------------------------------190
Polícia Federal  ------------------------------------194
Polícia Civil  ----------------------------------------197
EPTC  ------------------------------------ 156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros  ------------------------------193
Disque-Previdência Social  ------------------------135
Rodoviária  --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE  -----------------------------------0800 721 2333
Dmae  ------------------------------------- 3289 9000
Detran  --------------------------------0800 905 5555
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones Úteis O chá verde 
deve ser bebido 
fora das refeições 
porque reduz a ab-
sorção de diversos 
nutrientes, como 
o ferro e cálcio. 
Quem não gostar 
do sabor amargo característico do chá verde 
pode adicionar folhas de hortelã ou bater o 
chá no liquidifi cador com frutas, como maçã 
ou morango.

Para ter todos os benefícios do chá verde, 
basta tomar 3 a 4 xícaras de chá verde por dia. 
Essa quantidade não deve ser ultrapassada, 
pois tomar grande quantidade de chá verde faz 
mal e pode causar insônia, aumentar a pressão 
e até provocar gastrite.

QUANDO BEBER CHÁ VERDE

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NA AMARENA?
Você já ouviu falar na Amarena? A 

fruta é um tipo de cereja selvagem, ou ce-
reja ácida, que se adapta de forma fácil a 
uma grande variedade de climas e é usa-
da sobretudo para fi ns culinários. Além 
de a Amarena ser uma fruta deliciosa, 

pesquisadores acreditam que ela, junto a outras es-
pécies de cereja, desempenhe um papel fundamen-
tal na diminuição de riscos cardiovasculares, como 
o excesso de colesterol e de triglicéridos no sangue.
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CUIDADOS COM A PELE NO VERÃO
Durante o verão, aumentam as atividades reali-

zadas ao ar livre, aumentando assim o risco de quei-
maduras, câncer de pele, micose, brotoejas, manchas 
e sardas brancas e acne solar.

Para evitar qualquer problema é preciso tomar 
alguns cuidados, como o uso de protetor solar FPS 
30 ou superior de uso diário, apostar em alimentos 
com alto teor de água e fibras e com baixo teor de 
carboidratos ajuda a manter o corpo hidratado.

O uso de bonés, roupas leves e soltas, secar-se 
bem após o banho e ao sair de piscinas ou do mar 
e manter a pele sempre limpa também ajudam a 
prevenir micoses e outros 
problemas de pele. Nas horas 
mais quentes do dia entre 10 
e 16 horas, evite a exposição 
direta ao sol para evitar inso-
lação e queimaduras.

Patrícia O. Costa - Téc. em Enfermagem

É uma técnica chinesa 
milenar não invasiva, que 
além de desobstruir o canal 
auditivo e respiratório tam-
bém atua realizando uma 
limpeza energética propor-
cionando relaxamento e equilíbrio ao corpo.Confeccio-
nado com tecido, parafina e eucalipto.

A parafina absorve a energia negativa fazendo a 
limpeza energética durante a sessão.

O eucalipto tem efeito calmante e bactericida com 
suas propriedades expectorantes, auxilia como bronco 
dilatador combatendo doenças respiratórias. 

O cone artesanal é livre de aditivos químicos, fazen-
do com que o tratamento possa agir de forma natural.

Indicado para casos de bronquite, rinite, sinusite, 
gripe mal curada, labirintite surdez leve e outros.

Vanessa Silva - Terapeuta
Fone: (51)98653-3356

CONE CHINÊS SAIBA MAIS...
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Horário: das 8h às 22h00
Domingo: das 8h às 14h e das 16h às 22h

Av. Costa Gama, 5001 

(51) 3239-3614 

Mercado
Caxias

AÇOUGUE - PADARIA - FRUTERIA

Filial: Estrada Barro Vermelho, 571

Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes

Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene

Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

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

KNETIG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

Gastronomia

FROZEN IOGURTE COM CALDA DE 
FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes:
• 2 latas de leite condensado;
• 3 copos de iogurte natural 170 g cada;
• 1 copo de suco de limão (usar o copo do iogur-

te como medida);
• Raspinha da casca de limão a gosto
Calda de frutas vermelhas:
• 3 xícaras de chá de frutas vermelhas (pode ser 

congelada);
• 1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo:
1. Bater no liquidifi cador o leite condensado, o 

iogurte e o suco de limão.
2. Passar para uma vasilha e acrescentar as raspi-

nhas da casca de limão.
3. Levar ao freezer por 4 a 5 horas.
4. Após esse tempo bater na batedeira por al-

guns minutos.
5. Voltar ao freezer até fi car com consistência de 

sorvete.
6. Servir com a calda de frutas vermelhas ou ou-

tra de sua preferência.
Calda de frutas vermelhas:
1. Levar ao fogo os ingredientes por 4 a 5 minu-

tos.
2. Deixar esfriar e levar à geladeira.

Quer ter acesso a mais receitas 
como esta? Escaneie o QR CODE 
ao lado com seu celular e acesse!
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R$ 15,98 kg

3311.0597

PERNIL DE CORDEIRO ASSADO
Ingredientes:
• 1 pernil de cordeiro
• 1 xícara de vinho tinto seco
• 3 ramos de alecrim
• 4 folhas de louro
• 5 batatas pequenas
• 1 maço de cebolinha
• 4 colheres de sopa de alho picado
• Sal, pimenta e azeite à gosto

Modo de preparo:
1. No dia anterior de assar o carneiro vamos dei-

xar ele marinando. Lave bem a peça e faça furos nela 
inteira com uma faca. Passar o alho no pernil, sal e 
pimenta. Espalhar o louro , o alecrim e a cebolinha 
no pernil e jogar por cima o vinho. Deixar marinando 
de um dia pro outro.

2. No dia seguinte, corte as batatas ao meio e 
coloque tudo dentro de um saco desses de assar no 
forno (coloque a parte mais gorda do pernil pra cima, 
não encostada na forma), fure o saco e apoie numa 
forma ou travessa e espalhe as batatas. Regue um 
pouco de azeite por cima. Agora é só deixar assar por 
umas 2 horas no forno até que fi que bem molhinha. 
Tirar do saco e deixar dar uma tostadinha no forno.

3. Pronto! aí 
está um prato mais 
que especial pra 
servir com arroz, 
salada e o que 
mais quiser!
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Pet / Agropecuária

• Água: ‘amiga’ 
de todas as horas, 
ela irá hidratar e 
aliviar o calor aju-
dando a refrigerar 
o organismo. De-
talhe: a água deve 
ser constantemente 

reposta e trocada se necessário. Fique de olho para 
que não falte água. Uma dica é colocar gelo em uma 
tigela durante o dia, no decorrer da noite seu cão 
terá água fresca.

• Evite passeios em horários de temperaturas 
mais elevadas. Prefi ra locais que as sombras acom-
panhem o passeio. Estabeleça horários de clima 
mais ameno, início da manhã ou fi nal da tarde, por 
exemplo.

• A tosa é uma maneira de amenizar o calor nos 
cães, torne essa prática da tosa mais frequente, nes-
te momento o essencial não é a beleza, mas o alívio 
principalmente em raças muito peludas.

• Durante o dia é importante que a exposição 
ao sol não seja constante, sombras e casinha são 
fundamentais, se o seu cão gosta de se banhar no 
sol durante o dia, ele poderá fazer em horários alter-
nados: início da manhã ou fi nal da tarde.

• O banho frio também pode ajudar a aliviar o 
calor excessivo.

• Na praia: areia não combina com cães, em 
algumas praias é proibido, inclusive, que eles pas-
seiem pelas areias. Onde tem o calçadão, liberado! 

Os cães costumam defecar, fazer xixi nos arredores, 
além disso, podem transmitir bichos de pé, carra-
patos e pulgas para as crianças que levam a mão à 
boca.

DICAS PARA CUIDAR DOS CACHORROS DURANTE O VERÃO

Quer ler mais sobre
dicas para cuidar do seu pet? 
Escaneie o QR CODE ao lado e 
acesse direto do seu celular!
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EM UMA CASA ESTILO LOFT,  
APROVEITE OS ESPAÇOS AÉREOS

O espaço aéreo é um ótimo local para usufruir 
quando a casa é pequena, garantindo abrigo para itens 
com pouco uso como os edredons, roupas temporais, 
objetos de infância, malas, revistas antigas e etc. Muitas 
vezes, esse lugar é esquecido na casa, já que o tradicio-
nal é deixar as nossas coisas sempre em mãos. Mas lem-
bre-se de observar o melhor local para inserir esses ar-
mários altos, eles também precisam ter um fácil acesso.

SEU BENEFÍCIO DO INSS FOI  
CALCULADO CORRETAMENTE?
Os benefícios previdenciários (INSS), em sua 

grande maioria, são concedidos diretamente pela 
autarquia previdenciária, sem passar por uma análise 
criteriosa de um advogado especialista na área. Com 
isso, muitos são os casos em que o cálculo do valor 
do benefício não é feito corretamente, o que importa 
em um valor menor de aposentadoria. Algumas revi-
sões atualmente vêm conseguindo elevar o valor dos 
benefícios e ainda garantir o recebimento de atrasa-
dos pelos aposentados. Alguns casos são os seguin-
tes: a) inclusão de tempo de contribuição que não foi 
computado pelo INSS (aluno aprendiz, rural, militar, 
etc.); b) inclusão de período de atividade especial (se-
gurado que trabalhou exposto a agentes nocivos); c) 
segurado vitorioso em reclamatória trabalhista que 
não teve incluído no cálculo do benefício de aposen-
tadoria os valores oriundos do processo trabalhista. 
Enfim, são diversas as modalidades de revisão e cada 
caso deve ser analisado individualmente. A recomen-
dação é que o benefício deva passar pela análise de 
um advogado especialista, para conferir se os valores 
dos benefícios previdenciários estão corretos e não 
há nenhum direito a reclamar.

Flávio Braga Advocacia

Quer mais artigos como este? 
Escaneie o QR CODE ao lado, 
acesse e fique bem informado!

Serviços Especializados
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Profissionais ao seu alcance
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado

CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com

3342.3449 |       984.246.025
    992.646.712 |        993.365.516

(51)

Indústria e Comércio

Venda, Manutenção, Limpeza
e Troca de Persianas

VERTICAIS / HORIZONTAIS / PERSIANAS

CONSERTO DE VENEZIANAS
TROCA DE FITAS, MOLAS, TALAS

TROCA DE CAIXA DE PERSIANA E ESQUADRIAS

3374.2512 | 98210.1834 | 99879.7588
persimax_indcom@hotmail.com @persimaxindcom

51 99255.1307      99796.9062      99147.0765 
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Profissionais ao seu alcance
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ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos

999 230 145 991 223 074 985 181 587
51 3516-8189

TELAS  CONTRA
INSETOS

Instalação | Carga de Gás | Higienização | Manutenção

Darcy Neto

dd
d

d d984.691.990
51

e-mail: darcy.cons@hotmail.com

d

d
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Serviços Especializados
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JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

Essa é uma receita 
elaborada para acabar 
com as baratas, mas 
com ingredientes que 
são fáceis de encon-
trar. Ainda por cima 
fica com um cheirinho 
bom em casa.

Ingredientes:
• Óleo essencial de eucalipto: 10 gotas;
• Óleo essencial de alecrim: 10 gotas;
• Louro: 1 folha;
• Álcool de cereais: ½ litro;
• Água: 1 ½ litro;
• Garrafa de plástico: 1 unidade.
Modo de preparo e uso:
1. Na garrafa, coloque os óleos essenciais, o lou-

ro e o álcool. Complete com a água;
2. Agite para misturar tudo e borrife nos cantos 

da casa.

INSETICIDA CASEIRO MATA-BARATAS

ELETRICIDADE: DICAS GERAIS DE 
SEGURANÇA EM CASA

Curto-circuito: é uma 
corrente elétrica que atinge 
valores altíssimos, muito su-
periores ao suportável pelos 
fios e cabos. É causado pela 
união de dois ou mais potenciais (ex. fase-neutro/
fase-fase), criando um caminho sem resistência. Pro-
voca aquecimento elevado, danificando a isolação 
dos fios.

Sobrecarga: é uma corrente elétrica maior do 
que a suportável pelos fios e cabos, causada pela liga-
ção de muitos aparelhos simultaneamente. Provoca 
aquecimento elevado, danificando a isolação dos fios.

Corrente de fuga/corrente residual: corrente 
que foge do circuito normalmente por falha na isola-
ção dos fios. Pode ir para a terra através do “fio terra” 
e, na falta deste, ficar residindo na “carcaça” dos equi-
pamentos (eletrodomésticos), provocando o choque 
elétrico.
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Madeiras para Vigamento

SERRALHERIA

|Grades | Portões de Contra Peso|
|Portões Basculantes e Simples|

|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|

|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

E-mail: vilmarmetal@hotmail.com
Av. 21 de Abril, 1092 | Sarandi | Porto Alegre

Cel.: 51 996.563.664     | 985.556.198 | 992.312.220

Construção e Reforma
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Serviços Especializados / Educação

INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE

Aulas de Tablet, Computador e Celular
Não dependa de ninguém, faça você mesmo!

- Horários exíveis de acordo com a sua disponibilidade
- Aulas individuais e didática própria para MELHOR IDADE
- Aulas de INGLÊS para MELHOR IDADE, com apenas 3 alunos em sala

WhatsApp

Facebook

51 3224.0335 | 3224.0527Rua Uruguai, 299 / 7º andar / Centro
www.onbyte-rs.com.br

CAMPANHA

(051) 3387 6175 - Estrada Martim Félix Berta 1423, Porto Alegre RS

1. Organize e re-
nove o material. Nada 
como recomeçar as 
aulas com tudo organi-
zado ou mesmo novo, 
se for preciso.

2. Continue (ou 
inicie) sua rotina.

3. Estabeleça metas.
4. Procure defi nir horários para dormir e 

acordar.
5. Seja positivo.
6. Evite procrastinar.
7. Cuide da alimentação.
8. Estude desde o primeiro dia.
9. Mantenha momentos de lazer.

9 DICAS PARA SE PREPARAR 
PARA A VOLTA ÀS AULAS

Já passamos a marca dos 
2.500 

seguidores no Instagram! 
Muito obrigado!

Siga e fi que por dentro de 
todas as nossas novidades e 

lançamentos de novas 
edições da revista!

@revista_procureache
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Religião

www.comcristo.org.br

Av. Presidente Roosevelt, 730 - B.: São Geraldo 51 3342-1408

Cultos: Domingos às 10h e Segundas-feiras às 20h

DEUS CONHECE NOSSAS DÚVIDAS?
Dúvidas fazem parte da vida, porém 

geram insegurança. Dúvidas estão pre-
sentes nos relacionamentos humanos, nos 
negócios, na política e nas relações inter-
nacionais. Mas é nas questões de fé, nas 
questões sobre Deus e sobre religião que 
elas mais aparecem. Você já teve dúvidas 
nas questões de fé? Você tem dúvidas so-
bre Deus, sobre Jesus, sobre a morte, sobre 
a vida eterna? Um dos discípulos de Jesus, 
de nome Tomé, duvidou da ressurreição de 
Jesus. Informado pelos seus colegas de que 
o Mestre estava vivo, ele foi categórico: “Se 
eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, 
e ali não puser o dedo, e não puser a mão 
no seu lado, de modo algum acreditarei” 
(João 20.25).

“Ver para crer”! Esta é a conhecida lei de 
Tomé. Porém, não é só Tomé que anda as 
voltas com dúvidas. Você que lê estas pala-
vras e eu que as escrevo, frequentemente 
nos deparamos com elas. Então, se você 
tem dúvidas, leia estas palavras até o final. 
Já de início tenho uma boa notícia: Jesus 
Cristo nos entende e nos acolhe em nos-
sas dúvidas. Ele acolheu o incrédulo Tomé 
com muito amor e paciência. Chegou perto 
dele, mostrou-lhe as mãos e o lado feridos 
e então o animou dizendo: “Tomé, não sejas 
incrédulo, mas crente” (João 20.27). Alguém 
pode ver nas palavras de Jesus a Tomé uma 
repreensão. Porém, acredito que elas são, 
muito mais, palavras de encorajamento: 
Tomé, você pode confiar em mim!

E desse encontro brotou uma das mais 

bonitas confissões de fé, saída da boca do 
antes incrédulo Tomé: “Senhor meu e Deus 
meu” (João 20.28). Tomé reconheceu em Je-
sus não apenas um Mestre terreno, a quem 
seguiu por três anos, mas o verdadeiro Deus 
e seu Salvador pessoal. Pedro já havia feito 
uma confissão semelhante antes da prisão, 
morte e ressurreição de Jesus: “Tu és o Cris-
to, o Filho do Deus vivo” (Mateus 16.16). 
Tomé quis ver. Tomé precisou de provas e 
Jesus lhe deu provas, mas também apro-
veitou a oportunidade para dizer a Tomé 
e todos nós: “Bem-aventurados os que não 
viram e creram” (João 20.29).

A presença e a palavra de Jesus tiram 
nossas dúvidas. A fé “que vem pela prega-
ção da palavra de Deus” (Romanos 10.17) 
é um dom de Deus. Jesus Cristo continua 
bem perto de nós e continua falando ao 
nosso coração, com muito amor e paciên-
cia, através da Sua palavra. Assim sendo, 
vital para o ser humano é ouvir e estudar 
a Palavra de Deus. Por isso o apóstolo João 
acrescenta algo muito importante em con-
clusão ao diálogo de Jesus com o discípulo 
Tomé. Ele escreve: “Na verdade, fez Jesus 
diante dos discípulos muitos outros sinais 
que não estão escritos neste livro. Estes, po-
rém, foram registrados para que creiais que 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais vida em seu nome” (João 
20.30-31).

Pr. Reinaldo M. Lüdke
 reinaldo@comcristo.org.br
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Solução:

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Cruzadas / Serviços Especializados
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Serviços Especializados

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

PPCI, Caixas, Mangueiras, Fitas
Central de Alarme de incêndio, Luz de Emergência

Serviços de Hidráulica e Elétrica
Extintores Novos e Seminovos

Aluguel de extintores para eventos
Curso de

Prevenção de incêndio com certificação.

www.crextintores.com.br
crextintores@crextintores.com.br Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

CR
EXTINTORES

ÁLCOOL PODE SER USADO NA  
LIMPEZA DOMÉSTICA?

Sim, o álcool pode 
ser usado na limpeza 
doméstica, mas antes de 
tudo é importante saber 
que existem, três tipos 
de álcool: 46%, 70% e 
92,8%.

O álcool 46% é o recomendado para limpeza 
geral da casa, mas ele não desinfeta. Se a intenção 
for matar as bactérias do ambiente, use do tipo 
70%. Pode parecer o contrário, mas o álcool 92,8% 
não faz uma boa desinfecção dos ambientes, além 
de ser muito mais caro e proibido de ser vendido 
no mercado.

Mesmo sabendo quando usar cada tipo de ál-
cool, deve ter em mente que esse produto resseca 
ou solta a tinta de determinados revestimentos, en-
tão poderá comprometer a estética da sua casa. Use 
apenas quando for necessário.

Ao executar uma ins-
talação elétrica, ou durante 
sua manutenção, procure 
tomar os seguintes cuida-
dos:

• Antes de qualquer in-
tervenção, desligue a chave 
geral (disjuntor ou fusível).

• Teste sempre o circuito antes de trabalhar com 
ele, para ter certeza de que não está energizado.

• Desconecte os plugues durante a manutenção 
dos equipamentos.

• Leia sempre as instruções das embalagens dos 
produtos que serão instalados.

• Utilize sempre ferramentas com cabo de mate-
rial isolante (borracha, plástico, madeira etc). Dessa 
maneira, se a ferramenta que você estiver utilizando 
encostar acidentalmente em uma parte energizada, 
será menor o risco de choque elétrico.

• Não use jóias ou objetos metálicos, tais como 
relógios, pulseiras e correntes, durante a execução de 
um trabalho de manutenção ou instalação elétrica.

• Use sempre sapatos com solado de borracha. 
Nunca use chinelos ou calçados do gênero – eles au-
mentam o risco de contato do corpo com a terra e, 
conseqüentemente, o risco de choques elétricos.

• Nunca trabalhe com as mãos ou os pés molha-
dos.

• Utilize capacete de proteção sempre que for 
executar serviços em obras onde houver andaimes 
ou escadas.

DICAS GERAIS DE SEGURANÇA
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Ÿ Aberta dos Morros
Ÿ Anchieta
Ÿ Auxiliadora
Ÿ Assunção
Ÿ Belém Novo
Ÿ Belém Velho
Ÿ Boa Vista
Ÿ Bom Fim
Ÿ Bom Jesus
Ÿ Campo Novo
Ÿ Cavalhada

ProcureAche Estes são os bairros onde circulam as Revistas ProcureAche

123.000 exemplares todo mês!
Para um público aproximado de 1,5 milhão de pessoas!

Ÿ Cascata
Ÿ Chácara das Pedras
Ÿ Centro
Ÿ Cidade Baixa
Ÿ Cristal
Ÿ Cristo Redentor
Ÿ Floresta
Ÿ Higienópolis
Ÿ Hípica
Ÿ Humaitá

Ÿ Ipanema
Ÿ Jd. Botânico
Ÿ Jd. do Salso
Ÿ Jd. Floresta
Ÿ Jd. Itú-Sabará
Ÿ Jd. Lindóia
Ÿ Lami
Ÿ Medianeira
Ÿ Moinhos de Vento
Ÿ Mont Serrat

Ÿ Navegantes
Ÿ Passo da Areia
Ÿ Partenon
Ÿ Petrópolis
Ÿ Restinga
Ÿ Rubem Berta
Ÿ Sarandi
Ÿ São Geraldo
Ÿ São Sebastião
Ÿ São João

Ÿ Santa Maria Goretti
Ÿ Teresópolis
Ÿ Três Figueiras
Ÿ Tristeza
Ÿ Vila do IAPI
Ÿ Vila Ipiranga
Ÿ Vila Jardim
Ÿ Vila Nova

Anuncie conosco: 51. 997.889.686
Confira todos os pontos de distribuiçãono endereço: www.procureacherevista.com.br/pontos-de-distribuicao

Religião / Entretenimento

Hora da piada!

Um compadre disse pro outro:
- Por que tanta gente na sua casa, alguém mor-

reu?
- Sim, minha sogra. O burro deu um coice nela.
- Então todas pessoas que estão aqui conhece a 

sua sogra?
- Não, querem comprar o burro.

O professor perguntou para Joãozinho:
- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?
- Baiano!
- Quem nasce em Minas Gerais?
- Mineiro!
- E quem nasce no Rio?
- Peixe!

Em uma cidadezinha no interior de Minas, dois 
bebuns estavam completamente loucos de tanto 
beber. O dinheiro deles já tinham acabado, quan-
do resolveram entrar em um bar e roubar um litro 
de cachaça. Um dos bêbados entraram. De repen-
te sai correndo e o outro atrás. O dono do bar sai 
em perseguição. Os bebuns passando por cima 
de um viaduto, pararam e olharam para baixo, e 
falaram:

- Vamos pular e sair nadando!
Só que o que eles viram foi o brilho do asfalto na 

noite e não um rio. Então um pulou e se espatifou 
no chão. O outro lá em cima perguntou se podia 
pular. O que estava todo machucado lá em baixo 
falou:

- Pode, só que pula um pouquinho pra lá que 
aqui tem uma pedra.

 "A gratidão limpa a alma, mas a ingratidão a deixa 
suja e pesada. Não é conversa de espiritualista, a 
física quântica está aí para provar a infl uência de 
um bom pensamento. Só que dizer “obrigado” 
literalmente signifi ca assumir uma dívida, uma 
obrigação moral: signifi ca o dever de, no mínimo, 
reconhecer que o feito do outro fez algum bem. 
Gratidão, portanto, pressupõe empatia, nobreza e, 
acima de tudo, humildade. Pouca gente hoje, no 
entanto, é humilde. Desenvolvem-se homens-me-
ta, que almejam ser sempre maiores, mais brilhan-
tes, soberanos e únicos. Criam-se crianças-modelo, 
prontas para conquistar o mundo com respostas 
afi adas e complexo de rei. A ingratidão, muitas ve-
zes, é aprendida dentro de casa."

SOBRE SER GRATO:
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Horóscopo / Negócios



Fernando
(51) 99729.0229 / 3266 5439

Orçamento e Serviço no dia e hora marcados
vidrolar78@gmail.com

ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos

999 230 145 991 223 074 985 181 587
51 3516-8189

stop

DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

ECONOMIZE ÁGUA

ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

984.136.494&


