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Pega leve em qualquer lugar.

Manda entregar por telefone ou Whatsapp

Aproveite e faça já o 
seu pedido:

Delivery todos os dias da semana, 
das 11h às 0h.

® Restaurante SUBWAY Brino
Av. Assis Brasil, 516 (Posto VIP 24h) - POA/RS

(51) 3058-4444(
(51) 98058-4444

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

(51) 3246.0648 - 3245.6170
3248.1650 - 3245.6103 -  984.702.100 - 984.702.100

Av. Juca Batista, 7580 - Bairro Belém Novo - Porto Alegre, RS
E-mail: vendas@alexandrinoesquadrias.com.br

www.alexandrinoesquadrias.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

997.889.686

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM:
REFRIGERADORES - FREEZERS - VISA COOLER

CONDICIONADORES DE AR - LAVA ROUPAS
SECADORAS - MICROONDAS - ADEGAS ELETRÔNICAS

Fone: 3342.4003 / Fax: 3342.1066
Av. Ceará, 1386 - São Geraldo - POA/RS

www.refrigeracaoeldorado.com.br | refrigeracaoeldorado@hotmail.com

REFRIGERAÇÃO

ELDORADO
Desde 1960

Tabela dos Jogos 
da Copa - pág. 31
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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.

A partir

R$ 369,00

www.alumiproesquadrias.com.br

Excelência em Esquadrias de Alumínio

Janelas | Portas
Sacadas | Basculantes

Box em Vidro Temperado
Orçamento Gratuito

Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 497 - Sarandi - Porto Alegre

Alumipro
Aceitamos cartões

de crédito e débito

3381.0791 |     992.858.872(

O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de 
junho no Brasil

É muito comum nessa data a troca de cartões 
postais e presentes especiais, pelos casais que apro-
veitam para celebrar sua união. Além disso, muitos 
viajam ou planejam um jantar especial. Nesta data, 
os casais também agradecem o compa-
nheirismo e a dedicação entre ambos du-
rante o ano todo.

Fora do Brasil, especialmente nos Es-
tados Unidos e na Europa, o Dia dos Na-
morados é celebrado em 14 de fevereiro, 
data também conhecida como Dia de São 
Valentim (Valentine’s Day).

Mensagens ou Depoimentos para Na-
morados

“Quando estou contigo sinto como se o mundo 
todo parasse no tempo. Minhas mãos tremem, minha 
respiração fi ca ofegante e meus lábios desenham um 
largo sorriso no rosto… Ah, como adoro estar com 

JUNHO: MÊS DOS NAMORADOS
você! Minha felicidade tem um nome, que quero pro-
nunciar durante todos os dias de minha vida… Ao seu 
lado! Te amo muito e quero continuar congelando os 
segundos para viver eternamente com você”.

“Me apaixono por você todos os dias, em cada 
descoberta e a cada minuto que estamos juntos. Te 

amo a cada dia mais e me sinto tão completo, 
que não consigo deixar de pensar em como 
sou a pessoa mais sortuda do mundo por te 
ter em minha vida! Quero criar raízes sobre 
os teus braços. Quero olhar o brilho de teu 
olhar meigo e rir com você… Quero poder 
dizer “Eu te amo” para sempre!”

Normalmente, nesta data os namo-
rados expressam todo o amor e carinho que 

sentem pelas suas “almas gêmeas”. Declarações de 
amor, poemas, contos, frases e mensagens são uti-
lizadas como forma de concretizar todos os senti-
mentos que compõe a relação.

os casais também agradecem o compa- amo a cada dia mais e me sinto tão completo, 
que não consigo deixar de pensar em como 
sou a pessoa mais sortuda do mundo por te 
ter em minha vida! Quero criar raízes sobre 
os teus braços. Quero olhar o brilho de teu 
olhar meigo e rir com você… Quero poder 
dizer “Eu te amo” para sempre!”
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PRÓTESE FLEXÍVEL

com dentista e nutricionista

Liliane Rigon
CR0 17240

Federico Braga
CR0 18143

Av. do Forte, 1825 - Vila Ipiranga - POA
Fones: (51) 3325.0809 

whats: (51) 984.722.686

Sorvetes
crepes E

Preço de fábrica

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao

Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637
984.947.242
3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

www.anywhereinformatica.com

(51)984653061

AnyWhere
Informática e Games

• IMPRESSORA NÃO FISCAL  • ETIQUETADORAS

• BOBINAS  TÉRMICA 

• LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS • IMPRESSORAS LASER 

• JATO DE TINTA • MONITORES E COMPUTADORES

• NOBREAKS • PEÇAS DE COMPUTADOR EM GERAL

• PRODUÇÃO DE WEBSITES
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

R e s i d e n c i a l e h o s p e d a g e m

Av. Carneiro da Fontoura, 58

Médico - Enferemeira - Nutricionista - Fisioterapeuta 
Diagnósticos em geral

Dignidade 
e Carinho

(51) 3361.1012 / 99841.8999 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

DORMIR MAIS, NO INVERNO, É COMUM? O CORPO PRECISA DE 
MAIS HORAS DE SONO NO FRIO?

Dormir faz bem e é extremamente impor-
tante em nossa vida. No inverno dormimos um 
pouco mais devido à temperatura mais baixa. 
O metabolismo fica menos acelerado, ficamos 
mais quietos, mais agasalhados e buscamos lu-
gares mais protegidos. Os dias no período de 
inverno também são mais curtos e as noites 
são mais longas, fato que nos induz um pouco 
mais ao sono. O corpo não precisa de mais ho-
ras de sono no inverno, porém as condições cli-
máticas e ambientais do inverno nos induzem 
a ficar mais tempo recolhidos e mais tempo no 
leito.

Por que temos a impressão de que o 
sono aumenta quando o tempo esfria?

Realmente é apenas impressão, pois a nos-

sa necessidade de sono está relacionada ao 
sono e à vigília anteriores e, em média, para 
adultos o período médio é de oito horas de 
sono por noite, desde que bem dormidas. È im-
portante considerar que não devemos contar 
o tempo que ficamos na cama, e sim o tempo 
real de sono. Não adianta ficarmos brigando 
com a cama e forçarmos o sono.

Dormir demais deixa o corpo mais len-
to? Por que isso acontece?

Ninguém dorme além do necessário. O 
organismo controla a necessidade de sono de 
acordo com a vigília e o sono anterior. Então, a 
pessoa pode ficar um pouco mais lenta, caso o 
sono não tenha sido de boa qualidade.
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Edgar Pires de Castro, 1580
Lj. 3 - Lagos Strip Center

HÁ MAIS DE 10 ANOS CONQUISTANDO SUA CONFIANÇA

APARELHOS ESTÉTICOS E METÁLICOS
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA

ORTODONTIA

IMPLANTES

PERIODONTIA

Matriz Canoas
Av. Rio Grande do Sul, 64 / sala 101

3425.1860
RT Dr. Marcelo Barboza Borille
CRO/RS 14520 - EPAO/RS 1841

Filial 1 Agronomia
Estr. João O. Remião, 1969 - Parada 4

3319.1573 - 3352.9644
RT Dr. Maria Luiza Rigon

CRO/RS 5486 - EPAO/RS 2137

Filial 2 L. Pinheiro
Estr. João O. Remião, 6457 - 1º andar - Parada 15 A

3319.7943 - 3072.2043
RT Dr. Maria Clarisse Teruel Cardoso

CRO/RS 11328 - EPAO 2138

Clínica Odontológica RT Dr. Luís Gustavo Zambiasi Caero
ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA

CRO/RS 18040 - EPAO/RS 3088

ODONTOPEDIATRIA
TRATAMENTO CLÍNICO E

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO ESTÉTICO

PRÓTESE / RX / 
CLAREAMENTO

3072.3828 / 3414.2009

www.caeroclins.com.br

HOSPEDAGEM POR DIÁRIA 
OU PERMANÊNCIA

SUÍTES, QUARTOS PRIVATIVOS E 
SEMI-PRIVATIVOS

Enfermagem 24hs
Fisioterapia

Médico

www.cuidadocomcarinho.com.br
cuidadocomcarinho@gmail.com

Av. LAMI, 4112-
Belém Novo

(51)3241.0005
(51)3339.0032
98522-2739

DIÁR
IAS

Residencial
3ªIDADE

Cuidado
CarinhoCom

O principal benefício do chá ver-
de é ajudar a emagrecer, porque tem 
cafeína e catequinas que aceleram 
o metabolismo, fazendo com que o 
organismo gaste mais energia, além 

de facilitar a digestão, ajudar a regular o intestino e 
combater a retenção de líquidos no organismo.

O chá verde é rico em antioxidantes e, por isso, 
tem outros benefícios como:

1. Proteger as células do organismo;
2. Retardar o envelhecimento celular;
3. Combater o colesterol;
4. Prevenir doenças do coração;
5. Ajudar a prevenir vários tipos de câncer.
Como o chá verde tem cafeína, ele também ajuda 

a aumentar a concentração mental e, por isso, deve 
ser tomado especialmente na parte da manhã. Outra 
boa opção para substituir essa bebida é o chá branco, 
pois ele contém menos cafeína e estimula a queima 
de gordura.

BENEFÍCIOS DO CHÁ VERDE

Venha conhecer a

PRÓTESE FLEXÍVEL
A EVOLUÇÃO DA PONTE MÓVEL

Totalmente estética e funcional. (Sem uso de grampos metálicos)

Dra Rita de Cássia Menezes Escouto
CRO - 5.397

3223.7677 - 999.140.038
Av. Érico Veríssimo, 720 sala 203 - POA

Michele Adriane Silva
Psicóloga CRP 07/28601

Atendimento de crianças, adolescentes e adultos.

oPraça Dom Feliciano, 78 - sala 904 - Centro de Porto Alegre

oAv. Getúlio Vargas, 1866 - Centro de Alvorada

Atendimentos de segunda à 

sexta-feira das 8:00 às 20:00 

Sábados 8:00 às 15:00

51 99852-9087
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Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas

Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras

Av. Osvaldo Aranha, 1208

Bom Fim - (51) 3019.5940

Todas as vezes que eu pego um livro escrito a dé-
cadas ou séculos atrás, acabo constatando após sua 
análise, o quanto as problemáticas das épocas dessas 
obras ainda são atuais. A sociedade se reestrutura e 
as consequências dessas reestruturações são sentidas 
em diferentes esferas da vida humana. Muitas vezes 
enfermamos por não conseguirmos trazer à tona, 
pela via da palavra, conteúdos que devem emergir e 
não cansam de tentar fazê-lo. O Psicanalista francês 
Jacques Lacan, falecido em 1981, certa vez disse: “o 
corpo humano é matéria orgânica sensível ao dizer”. 
Dito isso, precisamos nos reservar o espaço de fala e 
elaboração a fi m de dar cabo, da forma mais adequa-
da possível e sem adoecimento, às inúmeras tarefas 
que são impostas ao curso da vida. Muitas vezes não 
conseguimos ‘dar conta’ e diante às vicissitudes da 
vida, podemos encontrar na Psicanálise um amparo 
que produzirá ressignifi cações e processos decorren-
tes delas. Engana-se, no entanto, quem pensa que o 
divã psicanalítico está ultrapassado ou serve somente 
para sofrimentos; uma análise é para quem tem dúvi-
das e quem tem certezas, para quem não acha tempo 
e para quem o têm, para quem sabe e quem acha que 
sabe. Em suma, uma análise é para quem quer me-
lhorar!

No século XIX o ‘mal’ da época era a chamada 
histeria, que dentre vários desdobramentos físico-psí-
quicos, era fruto também da repressão sexual a qual 
a sociedade vitoriana europeia impunha às mulheres. 
Hoje a histeria ainda é constatada clinicamente, no 
entanto, nosso século fi cou conhecido como produ-
tor de outros grandes males: a depressão e a ansie-
dade, por exemplo. Mas há esperança, nem tudo são 
trevas. A produção de novos signifi cados e ressignifi -
cações para alguém que perdeu, ou não acha, o senti-
do da vida é algo que pode e deve ser trabalhado no 
divã. Não tenha medo ou vergonha de procurar um 
profi ssional, Freud nunca foi tão atual como hoje em 
dia e suas ideias são um patrimônio humano!

Adriano Boettcher Brandes Psicólogo Clínico

O DIVÃ PARA OS DIAS DE HOJE 
por Adriano Boettcher Brandes
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Rua Professor Leopoldo Tietbohl, 60 - Jd Planalto - Poa/ RSRua Professor Leopoldo Tietbohl, 60 - Jd Planalto - Poa/ RS
51 3085.6765 / 999.133.016

   992.104.456    / 998.672.063   992.104.456    / 998.672.063
Responsável:

Mônica Romeira

Cuidando de quem cuidou de você!Cuidando de quem cuidou de você!
Médico - Enfermagem - Nutricionista - Cuidados em Geral

***ÓTIMA LOCALIZAÇÃO***

São Jorge

Residencial

51 99170.5408
mundodasfraldas.01@gmail.com
Rua 25 de Julho, 16 sl. 01

conra nossos preços

• Preparação física para concursos. • Perda de peso, maior 
gasto calórico. • Aumento da resistência. 

• Equilíbrio, força e exibilidade em uma única aula. 
• Aulas para terceira idade.

Aula Experimental. Venha Conhecer!
Aulas com 1 hora de duração. Treinamento personalizado 

focado no seu objetivo.

Av. Assis Brasil, 107 - Sala 02  | Passo D’Areia - POA

(51) 3024.3097 (51) 9.9933.8767     João Paulo

• Enfermagem 24 horas

• Cuido do seu familiar com 

carinho e atenção

• Serviços de estética e beleza

Bairro Jardim Itu Sabará - Porto Alegre

VIVA SEM DORES NO INVERNO!
O inverno está próximo e 

muitas pessoas sofrem nessa 
estação com dores ósseas, arti-
culares e musculares, principal-
mente na coluna lombar. Nos 
dias frios naturalmente nos con-
traímos para manter a tempera-
tura corporal e diminuir a sensação de frio.

Para isso, assumimos uma postura de con-
tração dos músculos dos braços, aumentamos 
a curvatura fi siológica da coluna dorsal (corcun-
da) e anteriorizamos a coluna e desta forma con-
seguimos manter o corpo aquecido.

O tempo frio agrava artrites, artroses, dores 
articulares, aumenta a frequência das lombal-
gias e das dores na parte inferior das costas.

A Quiropraxia não foca apenas no alívio dos 
sintomas, ela trata a causa da dor restaurando a 

função da coluna e devolvendo 
ao corpo alinhamento e saúde. 
Com o corpo alinhado as dores 
do inverno são menos frequen-
tes, pois a postura correta ativa 
a circulação sanguínea aque-
cendo mais o corpo e evita mui-

tas dores. Todos os nervos que controlam o seu 
corpo saem diretamente da sua coluna. Proble-
mas de coluna afetam os nervos, consequente-
mente podem afetar o corpo todo.

Qualquer pessoa pode receber um trata-
mento de Quiropraxia, desde recém-nascido até 
as pessoas mais idosas. O que pode diferenciar 
são os períodos de tratamento e as técnicas apli-
cadas. 

Drª Jane Difi ni Kopzinski
Fone: (51)996-842-953
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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

Seja uma 
revendedora AVON

Gabrielle Bernardes
Executiva de Vendas AVON

aLucre, em média,  na 30% ou mais
revenda de produtos;
aOfereça  e  de produtos;qualidade variedade
aTenha acesso a  e ;lançamentos prêmios
aConquiste ;independência nanceira
aTenha seu ;próprio negócio
aFaça seu .próprio horário

RG, CPF* e 
comprovante de 

residência

*CPF está sujeito a 
análise de crédito.

(51) 997-329-557

Cartela de pilhas 

R$ 15,00

Aparelhos 
sem pilha

51 - 3022.2100
51 - 98201.0132

Zumbido é um ruído que 
algumas pessoas percebem 
em um ou nos dois ouvidos. 
Muitos conhecem como 

aquele apito que aparece no ouvido depois de sair 
de um show ou festa com música alta. O zumbido é 
um sintoma, não uma doença, que pode estar rela-
cionado a vários problemas, mas 92% está associa-
do à perda auditiva.

O Zumbido tem implicações negativas na qua-
lidade de vida, podendo interferir seriamente no 
sono e na concentração, especialmente quando é 
constante, causando ou agravando ansiedade, irri-
tação e até depressão.

A boa notícia é que existem estratégias com-
provadas para ajudar aqueles que possuem zumbi-
do ou perda auditiva associada ao zumbido. Uma 
delas é o enriquecimento sonoro, em que o som é 
utilizado de forma terapêutica para desviar a aten-
ção do zumbido.

Oferecendo amplificação, os aparelhos auditi-
vos também servem como uma abordagem eficaz 
para o tratamento do zumbido, que é composto de 
enriquecimento sonoro, amplificação e aconselha-
mento. O objetivo desse tratamento é fazer com 
que essa condição se torne menos desgastante.

Converse com seu profissional de saúde audi-
tiva e conheça os recursos para o tratamento do 
zumbido.

Sonata Aparelhos Auditivos

SOLUÇÃO PARA O ZUMBIDO
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Saúde e Bem-Estar

Lar Ide
Hospedagem de idosos

VAGAS A PARTIR DE R$ 1000

Aceitamos todos os tipos de pacientes

Travessa Fortaleza 103 - Nonoai - POA/RS
4061.0304 / 98622.1179

• Enfermagem 24 horas • Médico

• Enfermeiro Bacharel • Nutricionista

• Técnico de Enfermagem • Cuidador

• Manicure

(051) 3026.5225(051) 9 9909.6603

www.vivendomelhor.com

 @vivendomelhor @vivendomelhor @vivendomelhor

LENÇÓL TÉRMICO

DORES TENSÕES?
Roupas que melhoram

 a circulação.

ROUPAS TÉRMICASROUPAS TÉRMICAS
Meias, Camisetas, 

Casacos e Luvas

Rua Felipe Camarão, 681, Bom Fim - Porto Alegre/RS
vivendomelhor@vivendomelhor.com

Estacionamento c/desconto ( Porto Park )
Rua Felipe Camarão, 564

RESIDENCIAL GERIÁTRICO

DOCE CANTINHO
LAR E CRECHE PARA IDOSOS

*Lar só para senhoras *Enfermagem 24hs

*Acompanhamento nutricional *Creche e pernoites

*TV à cabo e Wi-Fi *Quartos amplos e arejados

*Hotelaria e lavanderia *Pátio para banho de sol

*Lar só para senhoras *Enfermagem 24hs

*Acompanhamento nutricional *Creche e pernoites

*TV à cabo e Wi-Fi *Quartos amplos e arejados

*Hotelaria e lavanderia *Pátio para banho de sol

Emerson 98476.9242
Travessa Escobar, 399 - Camaquã - esquina Otto Niemeyer

Para muitos a estação mais 
gostosa do ano, mas para passar-

mos bem pela “friaca” devemos nos 
cuidar. Pois com ele vem dores, tensões e má 
circulação.

E para isso, nós da Vivendo Melhor temos as 
roupas certas para você não errar.

Roupa que emite infravermelho longo e que 
melhora a circulação, roupa térmica que busca o 
equilíbrio da temperatura do corpo para deixar 
uma sensação mais agradável, além de que com 
isso, você não precisa colocar muita roupa.

Venha até a Vivendo Melhor conhecer essas 
tecnologias, fazer um teste e já comprar o pre-
sente para seu namorado(a).

Temos uma variedade enorme de presentes 
para cuidar de você e da sua saúde.

Vivendo Melhor - Fone: (51) 3026-5225

ESPERAMOS TANTO, E QUEM  
CHEGOU? ELE, O FRIO!!!
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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

ProcureAcheRevista

FONDUE DE CHOCOLATE

FONDUE DE QUEIJO

Junte 170g de chocolate meio amargo 
(uma barra tem, em média, 150g), 110g de 
creme de leite (fresco, de preferência), cinco 
colheres de chá de leite, 30 ml de conhaque e 
50g de açúcar.

Ferva o leite, o creme de leite e o açúcar, 
adicione o chocolate e mexa até fi car com 
uma espessura cremosa e brilhante. Assim que 
desligar o fogo, adicione o conhaque e mexa 
novamente. Depois é só mergulhar as frutas e 
aproveitar. Caso não possua uma panela espe-
cífi ca para fondue, use uma regular, de tama-
nho médio.

Os ingredientes são simples: uma lata de 
creme de leite, uma de requeijão. Depois, adi-
cione 200g de até três queijos de sua escolha. 
Indicamos mozzarella e provolone ralados e 
gorgonzola picado.

Aqueça o creme de leite e o requeijão em 
fogo médio até que borbulhe. O gorgonzola é 
adicionado em seguida. Mexa até que derreta 
e adicione os outros dois queijos. Quando es-
tiverem bem derretidos, mergulhe acompa-
nhamentos a sua escolha, como pães, torradas, 
salame, legumes, pedaços de frango ou outra 
iguaria a sua escolha.
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Serviços / Gastronomia

R$ 20,98 kg

Costela 
Com Carré

Pernil

R$ 22,98 kg

R$ 20,00 kg

Ovelha 
Inteira

R$ 28,98 kg

Paleta

R$ 20,99 kg

Meia
Ovelha

CARNES 
INSPECIONADAS



12

Gastronomia
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Novidade

Supermercado

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

Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene

Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

 
Arte do Pastel - Pastelaria e Lancheria

Av. São Pedro,1378 - Bairro São Geraldo

Happy Hour ou torcer 

pelo seu time!

Com 44 sabores de pastéis, 39 sabores de panquecas, e A la minutas

ASSISTA O AQUI!

Estamos agora no 
Instagram também!
Estamos agora no 

Instagram também!

artedopastelartedopastel

PICADINHO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 

min

Ingredientes:

Picadinho
• 500 g de miolo de al-

catra;
• 2 colheres (sopa) de 

açúcar;
• 40 ml de óleo de soja;
• 2 dentes de alho picados finamente;
• 1 cebola média picada finamente;
• 200 g de tomates maduros sem pele, cor-

tados em cubos pequenos;
• sal e pimenta-do-reino a gosto.

Farofa
• 50 g de cebola picadinha;
• 100 g de manteiga;
• 200 g de farinha de mandioca crua;
• sal a gosto.

Modo de preparo:

Picadinho

• Corte a carne, na 
ponta da faca, em cubos 
pequenos. Tempere com 
sal e pimenta-do-reino a 
gosto.

• Leve uma panela 
ao fogo médio com óleo, 
açúcar e carne. Deixe a car-
ne caramelizar por alguns 
minutos (a carne vai grudar 

no fundo da panela de leve, só tenha cuidado 
para não queimar demais). Quando a carne es-
tiver levemente dourada, acrescente a cebola 
e o alho picados. Deixe refogar por cerca de 2 
minutos.

• Acrescente o tomate picado e mexa bem. 
Adicione 1 copo de água, tampe a panela e 
deixe cozinhar em fogo baixo, por cerca de 30 
minutos. O molho deve ficar consistente, mas 
não muito seco.

Farofa
Em fogo médio, refogue a cebola picada na 

manteiga, até que ela fique dourada. Acrescen-
te a farinha e o sal. Abaixe o fogo e refogue a 
farinha até que fique levemente dourada e cro-
cante. Cuidado para não deixar queimar.
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Gastronomia
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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

Empadas

 DAA SIC

Empadas e mini empadas
de vários saboresde vários sabores

Faça sua encomenda para

as Festas de Final de Ano

BATATA RECHEADA COM RAGU DE FRANGO DE PANELA
Rendimento: 4 por-
ções
Tempo de preparo 
: 1 h    

Ingredientes:
• 4 batatas médias 
monalisa;

• 1,5 kg de coxa e sobrecoxa de frango com osso, 
sem pele;
• 1 cebola média;
• 4 dentes de alho;
• 4 tomates italianos maduros picados;
• 2 folhas de louro;
• sal e pimenta-do-reino a gosto;
• 1 colher (sopa) de salsinha fresca;
• 1 colher (sopa) de azeite;
• 1 colher (sopa) de requeijão, mais o quanto bas-
te para a fi nalização;

• 3 ramos de alecrim.
Modo de preparo:
1. Em uma panela, coloque o azeite e sele o fran-
go. Quando o frango estiver dourado, retire-o da 
panela e reserve.
2. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho e o 
louro. Junte o frango, o tomate e cozinhe até que 
a carne fi que macia. Tempere com sal e pimenta-
-do-reino a gosto
3. Retire os pedaços de frango da panela e desfi e 
a carne com a ajuda de um garfo. Volte a carne 
desfi ada para a panela, mexa bem e acrescente o 
requeijão.
4. Em uma assadeira, tempere a batata com azei-
te, alecrim e leve ao forno preaquecido a 200°C 
por 45 minutos, ou até a batata fi car macia.
5. Com a ajuda de uma faca, ou colher, faça uma 
cavidade na batata e recheie com o ragu. Finalize 
com um pouco de requeijão.
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Pet & Agro
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No inverno, fi lhotes e 
cães idosos são os mais 
prejudicados. Os mais 
velhos costumam sofrer 
com artrose e sentir do-
res na coluna e nas ar-
ticulações. Além disso, 
eles sentem mais frio 
porque a pelagem não 

é mais efi ciente, a camada de gordura não é tão 
espessa e os músculos fi cam atrofi ados, o que 
diminui o metabolismo.
Alguns cuidados:
• Não deixar o animal tomar chuva ou fi car no 
vento
• Colocar roupas quentes em fi lhotes e cães 
idosos de pelo curto
• Usar caminhas com isolante para evitar que 
o colchão fi que em contato com o chão frio. 
Uma dica é colocar um estrado embaixo
• Colocar edredons ou cobertores para o ca-
chorrinho se aquecer
• Manter as vacinas em dia porque eles fi cam 
com a imunidade baixa no inverno
• Manter o local onde o pet fi ca arejado, mas 
sem vento
• Evitar aquecedores porque eles ressecam 
o ambiente. Caso seja necessário, uma dica é 

espalhar toalhas molhadas e bacias com água 
para manter a umidade
• Escolher a hora mais quente do dia para dar 
banho, usar água morna e secar com secador
• Proteger bem os ouvidos para evitar otite
• Em caso de pouca sujeira, optar pelo banho 
seco (com gel ou lenço umedecido) para pro-
longar a duração do banho

COMO PROTEGER O SEU CACHORRO EM ESTAÇÕES FRIAS
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Religião
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* Venha participar de nossas reuniões, nos seguintes horários:

 

* A participação em nossas reuniões é livre, é para todos; por isso, você é nosso convidado especial!

IGREJA BATISTA GAÚCHA

Av. Amazonas, 620 (esquina Av. Maranhão) – São Geraldo 90240-541 – Porto Alegre, RS
Tel.: (051): 999-611-083 (pr. Bruno Seitz)

Domingo: 09h30-10h30 - Escola Bíblica Dominical
10h45-11h45 - Culto de louvor e adoração a Deus.

Terças-feiras: 14h00-16h00 - Escola de Artes

Já vimos que esse tema é um dos três 
pilares do Evangelho segundo João: Sinais 
(ou milagres), crer e vida eterna. A expres-
são “vida eterna” aparece 44 vezes na Bíblia, 
sendo 23 nos escritos do apóstolo João. No 
final do primeiro século, o “discípulo ama-
do” percebeu que precisava reforçar na 
mente e corações dos cristãos a compre-
ensão de que a vida que Jesus nos oferece 
não é passageira, não termina com a morte 
física, nem é uma figura de linguagem. No 
antigo Testamento, apenas o profeta Daniel 
a menciona.

Vida eterna é vida sem fim. Deus, que é 
eterno, pôs o seu espírito no homem que 
criou, que não apenas move o corpo físico, 
mas é também o ponto de contato entre o 
Criador e a criatura. A morte entrou na his-
tória humana como uma intrusa, mas Deus 
veio em socorro do homem trazendo a nova 
vida em Cristo, como já vimos. Por isso, Je-
sus disse: Eu vim para que tenham vida, e a 
tenham com plenitude (João 10.10).

Podemos receber a vida eterna. Qual-
quer pessoa pode. Deus não discrimina nin-
guém. A vida eterna nos é oferecida como 
um presente de Deus porque, como escre-
veu Paulo, o salário do pecado é a morte, mas 
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor (Romanos 6.23). O 
caminho em que estamos, de pecado e re-
beldia contra Deus, leva à morte espiritual, 
mas Deus quer nos dar um presente espe-
cial: a vida eterna.

VIDA ETERNA
Nada podemos fazer para merecer ou 

adquirir a vida eterna. Essa dádiva se ba-
seia no amor, na graça e na misericórdia 
de Deus. A iniciativa é dele. Mas esse pre-
sente não é dado indiscriminadamente a 
qualquer pessoa. É preciso, de nossa parte, 
que reconheçamos nosso estado espiritu-
al, nossos pecados, como diz a Bíblia, nos 
arrependamos e os abandonemos: Quem 
tenta esconder os seus pecados não terá su-
cesso na vida, mas Deus tem misericórdia de 
quem confessa os seus pecados e os abando-
na (Provérbios 28.13).

Isso não significa que Deus simples-
mente ignora os nossos pecados, mas ele 
prova o seu amor para conosco ao ter Cristo 
morrido por nós quando ainda éramos pe-
cadores (Romanos 5.8). Em outras palavras, 
Deus pode nos perdoar porque ele mesmo 
sofreu a pena e o castigo que merecíamos. 
A cruz é o altar em que nossos pecados fo-
ram queimados.

Só o que precisamos fazer é crer em 
Jesus. É simples, mas é uma decisão que 
envolve toda a nossa vida. É permitir que 
Jesus seja o Senhor e é seguir o seu cami-
nho. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto 
é verdade: quem ouve as minhas palavras e 
crê naquele que me enviou tem a vida eterna 
e não será julgado, mas já passou da morte 
para a vida (João 5.24).

pr. Bruno T. Seitz
bruno.seitz1967@gmail.com
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Profi ssionais ao seu alcance
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POA
LAVAGEM
E ESTACIONAMENTO

Sala climatizada para clientes

Lavagem
COMPLETA

Fones: 51 991.794.081 | 997.543.776
Av. Ceará, 128 (ao lado do viaduto)

R$ 10,00* R$ 15,00*
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paulodutra217@gmail.com

997.930.802
984.339.161

Móveis Novos
e Usados

Montagem e desmontagem
de móveis 

PAPA LÉGUAS 

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

Porta

DIS ReformasReformas

aElétrica

aAr-condicionado (Instalação, higienização)

aPequenas Reformas em Geral

99346.4171 / 99853.9221 Trabalhamos c/ cartões

João Jadir

CASAS DO ALICERCE AO TELHADO
REFORMAS EM GERAL

PERESREFORMAS

Pinturas comerciais e residenciais
Pisos e Azulejos

Porcelanato

Elétrica e Hidráulica
Impermeabilização

Ar Condicionado Split

997-398-157

Pergolados e Decks
P E R E S C O N S T R U Ç Õ E S

Serralheria

Padilha
• Portão Contra Peso
• Janelas
• Estruturas Metálicas
• Fechamento de área
• Consertos em Geral

3384-3653
996.640.584
995.068.252
985.243.320

Rua Profª Luizinha Wiedmann Borges Fortes, 491 - Partenon
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Profi ssionais 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)

Mister MáquinasMister Máquinas
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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51 980-509-800

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
GELADEIRAS FROST FREE
MÁQUINAS DE LAVAR
LAVA E SECA • LAVA LOUÇA
SECADORAS • FREEZER
FORNO ELÉTRICO • MICROONDAS

51 4066-3758

Rua Gávea, 294 esq Av Tramandaí - Ipanema

Box para Banheiro, Vidros Temperados e Espelhos

PROMOÇÃO
BOX DE VIDRO TEMPERADO
Incolor com Kit Fosco até 120cm

R$390,00

Promoção por tempo limitado

51 99318.9850Pinheiro Box

Avenida Wenceslau Escobar, 3021
Próximo a Rua Dr. Mário Totta

(Com estacionamento)
Fone: 51 3237.3883

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

RODRIGUES

Pintura Residencial | Hidráulica e Cerâmica

Split | Elétrica
Ventilador de Teto

Rua Alfredo Neri Soares, 637 | Sarandi | POA

9-9437.9469 | 9-9672.8822 | 9-8467.2544(51)
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Promoção
Lavar/Secar/Passar kg ----- R$ 15,00
Só passar kg------------------- R$ 11,90
Casaco 3/4 --------------------- R$ 45,00
Casaco simples --------------- R$ 42,00

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

TOLDO EM LONA - POLICARBONATO
COBERTURA PARA CARRO
ARTICULADOS - CORTINAS

AUTOMATIZADOS
MODELOS EXCLUSIVOS

Rua Dona Alzira, 168
 Bairro Sarandi - POA/RS

casadostoldos@casadostoldos.com.br
www.casadostoldos.com.br

30 ANOS DE

EXPERIÊNCIA
30 ANOS DE

EXPERIÊNCIA

ACEITAMOS
CARTÕES

3340.6435 / 99954.8188(

ORÇAMENTO
GRATUITO
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Construção e Reforma
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MULTI SERVIÇOS
e PINTURAS

ARMANDO SANTOS

● Alvenaria ● Telhado ● Azulejista
● Impermeabilizações ● Pinturas

● Outros
www.flashbrico.com

R. Padre Angelo Corso, 50 
Cavalhada - POA/RS

Madeiras para Vigamento Proteção e conforto para sua casa

Não impede a passagem do ar
e do sol.

Montagem rápida e de fácil 
instalação.

Resistente a todos os climas, 
lavável, anti-mofo, não desa e 
não propaga fogo. Versátil, 
eciente e elegante.

Bloqueia a entrada de baratas, 
moscas, mosquitos, aranhas, 
morcegos, cupim, lagartixas, 
abelhas, formigas e vários

Agora também com
Vidros temperados,

Box e Sacadas

Parcelamos no cheque ou cartão.
À vista com desconto

Av. Assis Brasil, 1174 - Sta. Mª Goretti | POA | RS
 3019.3075 - 999.828.983 - 992.229.725Fones: (51)

Aceitamos:
Cartão de crédito

cheques

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM:
REFRIGERADORES - FREEZERS - VISA COOLER

CONDICIONADORES DE AR - LAVA ROUPAS
SECADORAS - MICROONDAS - ADEGAS ELETRÔNICAS

Fone: 3342.4003 / Fax: 3342.1066
Av. Ceará, 1386 - São Geraldo - POA/RS

www.refrigeracaoeldorado.com.br | refrigeracaoeldorado@hotmail.com

REFRIGERAÇÃO

ELDORADO
Desde 1960

Gener Crema
TELAS MOSQUITEIRAS

*Esquadrias *Persianas
*Portas *Janelas

*Pinturas
*Fechaduras

*Reformas em Geral

Orçamento Gratuito
Vendas e

Instalações

Proteja você
e sua família

dos Mosquitos
da Dengue, Zika

e Insetos

Faça seu Orçamento! Fone: (51) 985.500.655
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Construção e Reforma
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Instalações Elétricas Prediais e Residenciais
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos

luis.augusto1978@hotmail.com

Luís Augusto Silva
Eng. Eletricista

(51) 98469-6349

SOLUÇÕES ELÉTRICAS

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

Reformas Em Geral

Luiz
Fone: 51 99818.1347

Ü�������������: ������� � �����������

������� � ������Ü

Orçamento Grátis

)

JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

Renovar
Construção e Reforma

Elétrica

Hidráulica

Manutenção Predial

Alvenaria e Madeira

Calçada

Pintura

Azulejo

Piso

Telhado

Forro / lambri

Orçamento Gratuito
Aceitamos cartões 
de débito e crédito

51 3485.6190

9.8520.5592 9.9178.6741

• Fios expostos, pendurados ou 
desencapados são sempre sinal 
de alerta. Eles geralmente são 
uns dos primeiros sinais de que a 
sua instalação tem algum proble-

ma sério como risco de curto ou foi feita de qualquer 
jeito. Caso encontre a fiação dessa maneira, entre em 
contato com um eletricista o quanto antes para que 
ele possa avaliar o problema e encontrar a melhor so-
lução.
• Quando for instalar equipamentos mais fortes como 
ar-condicionado, motor para piscina ou um chuveiro 
elétrico, sempre procure um técnico para avaliar a ins-
talação elétrica da residência. Pode ser que a rede não 
esteja preparada e precise de ajustes. Caso contrário, 
os problemas de sobrecarga serão frequentes.
• Na falta de tomadas, muitas vezes recorremos ao 
uso de extensões e benjamins. A redução do uso des-
ses acessórios é algo que ajuda muito na hora de evi-
tar a sobrecarga elétrica.
• Residências antigas são as que mais sofrem com 
problemas de sobrecarga no sistema elétrico. É reco-
mendável realizar uma avaliação completa da rede 
elétrica a cada cinco anos para encontrar os principais 
problemas e repará-los o quanto antes.
• Se os fios e cabos estão superaquecendo o ideal é 
chamar um eletricista para fazer uma avaliação. Geral-
mente isso ocorre quando a instalação da residência 
não está adequada para as necessidades dos seus 
moradores.

DICAS PARA NÃO SOBRECARREGAR 
A SUA REDE ELÉTRICA
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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

WLADIMIR LONGHI
Construções e Reformas

ELÉTRICA - HIDRÁULICA - PINTURAS
FONE: 9 9548.7260

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 510 3311
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones Úteis

TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1-Combinar demais
É extremamente ten-

tador e simples escolher 
a cor da parede de acordo 
com o tom predominante 
na decoração, mas não se 
renda tão fácil. O resultado 
será um ambiente pesado 

e enjoativo. Aposte em uma cor parecida, mas 
em uma tonalidade bem mais suave do que a 
referência principal.

2-Exagerar na cor
Uma vez que você se apaixonou por uma 

cor, é muito fácil acabar extrapolando e esque-
cer de equilibrar o ambiente com tons neutros. 
Acrescentar alguns toques de branco ou cinza 
ajudam a trazer um descanso para o olhar.

3-Pintar o teto de branco
O teto, apesar de ser grande, acaba não 

recebendo muita atenção. Na hora de pintá-lo, 
evite a cor branca, pois ela traz um pouco de 
pigmento cinza, que deixa o ambiente mais 
frio. Opte por um tom creme no lugar, que 
deixará o espaço mais confortável. Devido à 
difi culdade, é recomendável contratar um pro-
fi ssional para essa tarefa, ok?

ERROS A SE EVITAR NA HORA DE 
PINTAR PAREDES
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Assessoria Jurídica
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Psicóloga Clínica
• Psicoterapia
• Assessoria em Psicologia 
Forense
• Alienação Parental
• Psicologia Cognitiva 
• Avaliação Psicológica
• Perícias

Rua Saldanha Marinho, 33 - sala 408
Fone: (51) 999 882 208

Raquel de Oliveira Vieira
CRP 07/22697

Aceita:

Rua Armando Barbedo, 480 - sala 302

Desconto para Convênios

Av. Getúlio Vargas, 489 | Salas 501/502
Menino Deus | Porto Alegre

André Dias Ribeiro

999.991.106(51)&
Advogado

Advocacia Trabalhista e Cível

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

APOSENTADORIA ESPECIAL

Nessa época do ano de acerto de contas com 
o Leão, muitas pessoas possuem direito a bene-
fícios tributários e não sabem. O aposentado e 
pensionista que paga imposto de renda e possui 
doença grave ou que sofreu acidente de trabalho, 
pode ter direito a isenção de IR. A legislação pre-
vê um rol de doenças que garantem tal isenção. 
Além disso, doenças que não constem expres-
samente no rol, mas que causem limitações ao 
trabalho semelhantes àquelas listadas, também 
podem gerar isenção de IR aos seus portadores.

Algumas pessoas que trabalharam expostas 
a agentes nocivos, podem pleitear a Aposentado-
ria Especial (15, 20 ou 25 anos de contribuição). 
Dentre as atividades tidas como especiais estão: 
Médico, Enfermeiro, Téc e Aux Enfermagem, Den-
tista, Engenheiro, Aeronauta, Eletricista, Motoris-
ta, Frentista, Téc Radiologia, Bombeiro, Guarda ar-
mado, Metalúrgico, Estivador, Caldeireiro, Téc Lab 
Análise, entre outras. O rol de atividades e agentes 
nocivos é exemplificativo, cabendo ao Judiciário o 
reconhecimento quando negado pelo INSS. A for-
ma de comprovação da atividade especial sofreu 
alterações ao longo do tempo, devendo ser ana-
lisado caso a caso para verificar a documentação 
necessária.

Flávio Braga Advocacia

Infelizmente, muitos trabalhadores são vítimas 
de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, 
muitas vezes por culpa exclusivamente da falta de 
cautela de empresas que não se preocupam em pro-
teger os seus funcionários contra os riscos capazes 
de ameaçar a seguranças e a saúde dos empregados. 

Porém, o trabalhador que é vítima de um aci-
dente de trabalho ou desenvolve uma doença ocu-
pacional tem direito a receber uma indenização da 
empresa, mesmo se houver cura e ele não ficar in-
capacitado, pois isso não exclui a obrigação da em-
presa em pagar uma compensação pelo dano que 
causou.  

As doenças ocupacionais são desencadeadas ou 
agravadas no ambiente de trabalho, devidas a expo-
sição do trabalhador a determinados agentes, duran-
te o desempenho de suas funções.

As doenças ocupacionais mais comuns são as 
causadas por esforço repetitivo – L.E.R., que exigem 
muito esforço em repetição cotidiana de padrões 
de movimentos; Se destacam ainda as doenças psi-
cossociais, que abalam gravemente a saúde mental, 
física e social dos trabalhadores, causadas por jorna-
das de trabalho exaustivas, cobranças intensas por 
resultados satisfatórios, e que pode se transformar 
em séria depressão.

Muito frequente ainda são as lesões no joelho, 
pela rotina de permanecer sentado por muito tempo 
em escritórios, ou em pé na prestação dos serviços - 
às vezes até com proibição de que possam eventual-
mente os trabalhadores até mesmo sentar, o que lhe 
acarretam ainda graves problemas de varizes.

O trabalhador que ficar afastado por 15 dias ou 
mais do trabalho devido a acidente ou doença, tem 
garantia de estabilidade de 12 meses no emprego a 
partir do seu retorno, e não pode ser demitido.

ALMIR SARMENTO & FILHOS ADOCACIA

DOENÇAS ADQUIRIDAS NO TRABALHO
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Site: www.veclean.com.br

Sofás, colchões, poltronas, tapetes, banco de carros, 
carrinho de bebês

Aceitamos cartões, desconto para pagamento a vista!

Limpeza e Higienização 
de Sofás e Colchões

Atendimento
a Domicílio

Antes Depois

(51)	99943-7337
facebook.com/veclean

Tabacaria | Charutaria
Head Shop
Chip e recarga de celular
Presentes alternativos
Bebidas
Xerox Av. Azenha, 1377 Loja 2

tabacaria

(51) 3219.6361

Os ácaros não apenas 
são aracnídeos terríveis, 
como sabem se esconder 
muito bem, mesmo depois 
de mortos. Um sofá, tapete 

ou bicho de pelúcia pode parecer limpo, mas 
conter sujeiras microscópicas (daí a importân-
cia de guardar bichos de pelúcia no armário, 
em vez de deixá-los expostos em prateleiras). 
Os ácaros se escondem ainda melhor no verso 
de poltronas, que não costumam receber um 
pano úmido com frequência. Por isso, a limpe-
za precisa ser total.

O PERIGO DOS ÁCAROS EM  
ESTOFADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE  
ESTOFADOS, O QUE É?

Há muito tempo se falam 
de impermeabilizar estofados, 
mas do que se trata? A imper-
meabilização de estofados se dá 

pela aplicação de produtos impermeabilizantes, 
resinas que permitem o bloqueio dos poros do 
tecido, que tem a função de protegê-lo de pe-
netração de líquidos de consistência aquosa ou 
oleosa, evitando impregnação nas fibras do teci-
do dos estofados, mantendo-os limpos e com o 
tom original nas cores por mais tempo.
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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

GEO

• Instalações Elétricas
residenciais, comerciais
e industriais;

• Máquinas de lavar e
secar roupas;

• Refrigeradores;
• Microondas e forno elétrico;
• Instalação e Manutenção;
• Higienização de ar

condicionado Split e janela.

Rua Erceu Farins Barbosa, 69 - Aberta dos Morros

CNPJ: 20.821.774/0001-90

com Alex

51 3058-9512

• Edredon Queen (plume).....................R$ 35,
00• Cobertor casal simples.......................R$ 30,
00• Jaqueta Simples.................................R$ 32,
00• Terno de lã .........................................R$ 35,

Av. Getúlio Vargas, 362 - Menino DeusAv. Getúlio Vargas, 362 - Menino Deus
51 3226-9966 /   984-145-35151 3226-9966 /   984-145-351

Associação Boanerges

Boa erges

TELE BUSCA E ENTREGA GRATUITA

Av. Assis Brasil, 2650 - loja 15

( 3343.9864 97400.2217

Promoção 
Edredon

Lave 3 pague 2 por R$ 60,00
Edredon King Size - R$ 40,00

Edredon Casal - R$ 30,00
Edredon Solteiro - R$ 25,00

Horários:
 Seg à Sex.:

08h30 - 19h
Sábados:

 09h às 13h

aceitamos todos os cartões

Novidade
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FRETES VIEGAS
GUIADO POR DEUS

98432-915199502.9898

9-8415-39249-8415-3924

DISTRIBUIDORA 
DE ÁGUA MINERAL

DISTRIBUIDORA 
DE ÁGUA MINERAL

(51) 3231-0822

Rua Afonso Pena, 99 - Azenha

Telefones:Telefones:

985-994-352

FECHADURAS
TUDO SOBRE FECHADURAS

OS BENEFÍCIOS DE TOMAR ÁGUA 
ALCALINA

1-Contribui para a boa digestão
Tomar água alcalina promove a eliminação 

de toxinas e evita que voltem a se acumular. 
Desta maneira, ela se encarrega da eliminação 
de rejeitos de nosso organismo e previne dife-
rentes doenças. É recomendável para os casos 
de diarreia crônica, para a indigestão, as doen-
ças do estômago e intestino e a prisão de ven-
tre. Além disso, favorece a digestão dos alimen-
tos e neutraliza a hiperacidez gástrica, origem 
das gastrites e úlceras duodenais.

2-Previne doenças
O consumo de água alcalina pode preve-

nir doenças frequentes como a diabetes, asma 
bronquial, dermatite, hepatite, artrite crônica 
reumática, colesterol alto, síndrome de Menie-
re, insônia, obesidade, dores nas costas, neural-
gias, doenças do climatério, disenteria crônica, 
entre outras.

3-Previne o envelhecimento precoce
O acúmulo de toxinas em nosso organismo 

faz com que se reduza a regeneração celular, o 
que por sua vez causa o envelhecimento preco-
ce. A água alcalina, ao promover a eliminação 
dessas toxinas e rejeitos, promove uma boa 
oxigenação das células e previne o envelheci-
mento.
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www.comcristo.org.br

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

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

Ao olhar para frente, você po-
deria afi rmar que o melhor da sua 
vida ainda está por vir? Mesmo num 
contexto de dúvidas, quero lhe dar 
esta segurança. Sim, “o melhor ain-
da está por vir”. Porém, para poder-
mos olhar para frente com otimis-
mo, precisamos, antes, olhar para 
trás. E ao fazê-lo, constatamos que 
aquilo que era “muito bom” fi cou 
“ruim”. Refi ro-me à criação do mun-
do e do ser humano, como se lê em 
Gênesis 1.31: “Deus viu tudo o que havia feito, e eis 
que era muito bom”. Homem e mulher, criados à ima-
gem do próprio Deus, viviam em perfeita harmonia, 
com toda a criação e com o próprio Deus. Estavam no 
paraíso! E então, o que era muito bom fi cou péssimo 
porque Adão e Eva, na liberdade que receberam de 
Deus, não deram valor à advertência divina e decidi-
ram andar pelo caminho “do conhecimento do bem 
e do mal” (Gn 2.17). Ou seja, Adão e Eva pecaram e 
foram expulsos do paraíso (Gn 3.23). E as consequ-
ências do seu ato podem ser resumidas nas palavras 
que Deus disse a Adão: “No suor do seu rosto você co-
merá o seu pão, até que você volte à terra, pois dela 
você foi formado; porque você é pó e ao pó voltará” 
(Gn 3.19). E nas palavras de Romanos 5.12 fi ca claro 
que este problema afetou a todos: “Portanto, assim 
como por um só ser humano entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também 
a morte passou a toda a humanidade, porque todos 
pecaram”. E então, é possível olhar para frente com 
a expectativa de que “o melhor ainda está por vir”?

Somente Deus pode dar-nos esta perspectiva 
de vida. É que todas as nossas expectativas, todos os 
nossos planos, por mais otimistas que sejam, sempre 
vão esbarrar na morte. Por isso é preciso ouvir Deus. 
Depois de anunciar as consequências do pecado a 
Adão e Eva, Deus falou a Satanás, o pai da mentira 
(Jo 8.44), aquele que enganou Eva e Adão: “O descen-
dente da mulher ferirá a tua cabeça” (Gn 3.15). Nesse 
momento Deus anunciou a vinda do Salvador, o pró-

O MELHOR AINDA ESTÁ POR VIR!
prio Filho, que nasceria da mulher 
e que assumiria o lugar dos seres 
humanos para salvá-los. E com sua 
morte na cruz e sua ressurreição ao 
terceiro dia, Jesus, o Salvador, ven-
ceu a Satanás e venceu a própria 
morte, permitindo assim, a todos 
que nele creem, a esperança e a 
certeza de que “o melhor ainda está 
por vir”!

Unidos com Jesus, confi ando 
nele e vivendo segundo o seu evan-

gelho, os cristãos se sentem seguros neste mundo 
inseguro, por causa da sua promessa: “Estarei con-
vosco todos os dias” (Mt 28.20). E assim eles podem 
olhar para o futuro, fi rmados nas palavras do profeta 
Jeremias (31.17): “Há esperança para o seu futuro, diz 
o Senhor”. Contudo, toda a esperança por um futuro 
melhor, fi ndará na morte. Porém, mesmo parecendo 
uma contradição, é nesse momento que, para o cris-
tão, se tornam reais as palavras: “O melhor ainda está 
por vir”! É que, pela fé em Jesus o cristão habitará no-
vamente no paraíso, com Deus. Deus garante que o 
ressuscitará dos mortos e lhe dará um corpo novo e 
glorioso (1 Co 15.42-45) e ele viverá nos “novos céus e 
nova terra, nos quais habita justiça” (2 Pe 3.13).

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

Você pode receber gratuitamente o 
livrete “O Melhor Ainda Está Por Vir”. 

Solicite-o pelo e-mail 
secretaria@comcristo.org.br, pelo fone 
3342-1408 ou ainda, retire-o por oca-
sião dos cultos aos domingos às 10h e 
Segundas-Feiras às 20h (Av. Presidente 

Roosevelt, 730), ou na Secretaria da 
Igreja (Av. Pátria, 631), no bairro São 

Geraldo.
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Av. Gen. Emilio Lúcio Esteves, 77 | Passo D’ Areia

esquadriasmetalum.com.br
51 3341 7400 | 51 3341 0610

EMBELEZAMENTO
 DURABILIDADE&

EM ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO.

Orçamento sem compromisso
e pagamento facilitado.Portas - Janelas - Sacadas

Fachadas - Persianas
Box em vidro

Esquadrias
Metalum

Novidade

Atendimento em Domicílio

3381.9115
984.484.220

1 – Verifi que se não há pessoas suspeitas
Quem está fora de casa precisa tomar mui-

to cuidado no momento da chegada. Antes de 
colocar o carro na entrada da garagem, dê uma 
volta pelo quarteirão e verifi que se não há pes-
soas suspeitas. Se você achar que está sendo 
seguido ou que algo não está normal perto da 
sua casa, siga até uma delegacia de polícia ou 
ligue 190.

2 – Seja ágil na hora de entrar em casa
Caso seja necessário descer do veículo para 

abrir o portão, tranque o automóvel completa-
mente. Mas, se tiver alguém em casa, por que 
não pedir para a pessoa fazer isso para você? 
Lembrando que agilidade e rapidez contam 
muitos pontos nos dois casos, difi cultando a 
ação dos bandidos.

3 – Aposte em um portão automático
Uma boa dica é investir em um portão au-

tomático. Os modelos antigos costumam ser 
lentos, mas hoje em dia já existem alguns com 
motores mais rápidos e efi cazes. Eles podem 
não ser tão baratos, mas a sua segurança e a 
proteção da sua família não tem preço — nun-
ca espere entrar completamente na garagem 
para apertar o botão de fechamento.

SEGURANÇA AO CHEGAR EM CASA
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Educação e Lazer

www.amiguinhosdocristal.com.br

Rua Inhanduií, 421 - Cristal / POA

Fones: 3013-5012 / 2112-3608

Horários:
Segunda a Sexta-feira, das 7:00 às 19:00 horas

Turmas:
Berçário I - Berçário II - Maternal I 

Maternal II - Jardim I - Jardim II

Preparatório para o Colégio Militar (6º Ano) e grupos de estudo para o vestibular 2018/2019

51 .3247-1937 / 51. 99430-2695

No ensino presencial o conheci-
mento é transmitido unidimensio-
nalmente, via professor, assumin-
do este um papel fundamental 
no processo de ensino/aprendi-

zagem.  Enquanto no e-learning, 
os alunos podem aprender desco-

brindo, tendo um papel principal na 
construção do conhecimento.

O e-learning, ou ensino à distância, proporciona 
fácil acesso ao conhecimento, ultrapassa barreiras e 
compartilha assuntos. Porém, há  ainda quem prefira 
a educação presencial por acreditar em aulas de me-
lhor qualidade.

Quando a educação presencial não fica só no 
campo da teoria, e recorre à prática como metodo-
logia de ensino, ela acaba sendo mais eficaz no pro-
cesso de aprendizado, por transmitir experiências e 
vivência na área proposta.

ENSINO PRESENCIAL X ENSINO À 
DISTÂNCIA
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Entretenimento

Cartões

(48) 988.298.477
www.procureacherevista.com.br /ProcureAcheRevista e-mail: geraamigos@gmail.com
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Solução:

Curta a 

nossa 

página no 

Facebook!

/ProcureAcheRS

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Horóscopo

Lady Birdy
Decorações de Festas e Eventos

• Arco de balões
• Arranjos para mesa de convidados

• Balões à gás
• Brinquedos

• Arranjos com ores naturais e articiais
• Festas temáticas

• Decoração provençal

lbender15@hotmail.com
51 99291.6648 (Claro)

Lu Bender
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Entretenimento

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

O que faço, doutor? Minha namorada pediu 
tempo e espaço. Ele respondeu: acho que ela 
quer calcular a velocidade, diga a ela que Veloci-
dade é Espaço dividido por Tempo. Mas doutor, 
o senhor está falando sério? Sim, sou físico, não 
psicólogo, ele fica a segunda porta a esquerda.

Você percebe que está ficando muito tempo 
em frente ao computador quando uma mosca 
pousa no monitor e você tenta matá-la com a 
setinha do mouse.

Minha namorada disse que eu era um em 
um milhão. Depois que eu vi as conversas dela 
no WhatsApp, tive que admitir que ela não es-
tava mentindo.

Uma senhora pega um táxi e indica a dire-
ção do hotel onde está hospedada. O taxista, 
por incrível que pareça, nada disse durante todo 
o percurso, até que a senhora resolveu fazer-lhe 
uma pergunta e tocou levemente em seu om-
bro. Ele gritou, perdeu o controle do carro e, por 
pouco, não provocou um acidente de terríveis 
proporções !!! Com o carro sobre a calçada, a 
senhora, assustadíssima, virou-se para o taxista 
e disse: - Francamente, como é que eu ia saber 
que você dirige tão displicentemente ao ponto 
de quase ter um treco por conta de um simples 
toque no ombro ??? ... - Não me leve a mal, 
senhora, mas, é que esse é o meu primeiro dia 
como taxista!!! - E o que o senhor fazia antes 
disso ??? ... - perguntou ela ... - Eu, Por 25 Anos, 
Fui Motorista De Carro Funerário!!!

Piadas
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Tabela Jogos Copa do Mundo 2018

Eliminatórias



Fernando
(51) 99729.0229 / 3266 5439

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

&3329.1728 - 3574.1728 - 992.312.822 - 981.808.032 
Av. Brasil, 184 São Geraldo - Porto Alegre/RS - serralheriametsul@hotmail.com

Estruturas Metálicas

Grades - Portas - Janelas
Portão de Correr - Contra-peso
Cortinas - Corrimão - Escadas

Consertos em geral

Porta

Instalação | Manutenção
Máquina de Lavar, Freezer

Refrigerador e Ar Condicionado

E-mail: portorefrigeracao.luciano@gmail.com

PORTO
Re f r i g e r a ção

9.9274.6392
9.9589.0662
9.8320.7737

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&

Entupiu? 24hs
DESENTUPIDORA

HIDRO MAK
Desentupimento, Limpeza de Fossas,

Hidrojateamento, Hidráulica

Elétrica, Dedetização,
Instalação e Manutenção de Ar Condicionados

Caça Vazamento:
DETECTOR ELETRÔNICO DE VAZAMENTO

***PAGAMENTO FACILITADO***
Cobrimos Qualquer OrçamentoCobrimos Qualquer Orçamento
(51) 3339.8800(51) 3339.8800

desent.hidromak@yahoo.com.br

Dia e Noite

Plantão: 992.477.905     / 980.555.362

Desentupimento, Limpeza de Fossas,
Hidrojateamento, Hidráulica

DETECTOR ELETRÔNICO DE VAZAMENTO

HIDRO MAK
Desentupimento, Limpeza de Fossas,

Hidrojateamento, Hidráulica

DETECTOR ELETRÔNICO DE VAZAMENTO


