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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



Especial
Mês das Mães
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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.

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
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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
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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

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

O QUE ESPERAR DOS APARELHOS 
AUDITIVOS?

A maioria das pessoas não sabe o que esperar 
dos aparelhos auditivos. Equívocos e experiências 
negativas de familiares e amigos com antiquados 
dispositivos analógicos que causavam ruído e pitos 
desconfortáveis continuam a influenciar a forma 
como as pessoas pensam sobre todos os aparelhos 
auditivos. Mas os aparelhos auditivos mudaram mui-
to desde a última geração – a aparência estética e 
principalmente a tecnologia interna – o que os tor-
nam muito mais atraentes e eficazes.

Tecnologia Digital - Assim como os computado-
res, smartphones e outros dispositivos de alta tecno-
logia, os aparelhos auditivos avançaram significativa-
mente nos últimos anos.

A tecnologia digital criou aparelhos auditivos 
muito mais inteligentes!

Através de pesquisa detalhada, maior veloci-
dade de processamento, novas funcionalidades e 
design atraente, os aparelhos auditivos atuais são 
definitivamente muito modernos.

Essa tecnologia permite que todos esses novos 
recursos e benefícios caibam em aparelhos auditivos 
avançados realmente pequenos que proporcionam 
satisfação instantânea, qualidade sonora, som natu-
ral, conforto e entendimento de fala.

Mude sua percepção e esteja pronto para mudar 
sua vida, procure um profissional da saúde auditiva.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
3022.2100 / 98201.0132
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*

APARELHO AUDITIVO E QUALIDADE 
DE VIDA

A VISÃO

Desde que seja utilizado de forma correta, o 
aparelho auditivo pode melhorar a qualidade de 
vida do usuário de diversas formas. Além de voltar 
a escutar sons simples como uma conversa, tarefas 
cotidianas se tornam muito mais fáceis, isso porque 
os modelos atuais apresentam inúmeras funções 
tecnológicas e acessórios úteis.

Além dos modelos tradicionais, existem dispo-
sitivos que unem as funcionalidades do aparelho 
auditivo e do gerador de som (ideal para quem tem 
zumbido) em uma única tecnologia; aparelhos com 
baterias recarregáveis, não necessitando a troca de 
pilhas; acessórios que fazem a transmissão de mú-
sica, TV e voz diretamente aos seus aparelhos audi-
tivos; aplicativos para ajustar as configurações dos 
aparelhos, entre outros.

Bellosom - Fones: (51)3126-5001 / (51)3012-2599

O corpo humano tem cinco sentidos principais, 
todos são importantes, mas a visão é o sentido que 
domina a nossa vida. Quatro quintos de todas as infor-
mações recebidas pelo cérebro chegam-nos através 
dos olhos.

As células com maior metabolismo de todo o nos-
so organismo estão justamente no sistema ocular. Pois 
é, o olho é uma das estruturas mais incríveis do corpo 
humano.

Toda a riqueza e complexabilidade envolvidas no 
sistema ocular não deixam dúvida da importância em 
manter essa verdadeira máquina em plenas condições 
de funcionamento. E cuidar da saúde ocular requer 
atenção cotidiana. Afinal, os olhos vivem expostos a 
fatores capazes de prejudicá-los, como o uso excessivo 
de smartphones, tablets, televisões e computadores.

Não é só isso. A poluição e o ar condicionado, as-
sim como a baixa umidade do ar, também são inimi-
gos. Esses agentes externos causam ardência, verme-
lhidão ocular e irritação nos olhos, principais sintomas 
da “síndrome do olho seco”, nesse quadro, a evapora-
ção da lágrima acontece de forma mais rápida que o 
normal. Se não tratada corretamente, a condição pode 
levar a ulceração das córneas e perda da visão.

Dedicar-se a preservação e cuidados da nossa 
saúde ocular significa garantir o registro das melhores 
cenas das nossas vidas.

    DISK ÓPTICA - A óptica que vai até você 
Jane Gornicki Slaski 

Técnica óptica responsável
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Dor no joelho ou ao redor dele pode indicar um 
problema que afeta a própria articulação do joelho 
ou o tecido mole ao redor dele.

Dor no joelho pode ser o resultado de uma lesão, 
como um ligamento rompido ou cartilagem rompi-
da, ou de outros problemas de saúde, como artrite.

Sintomas:
• Inchaço e rigidez muscular
• Vermelhidão e calor ao toque
• Fraqueza ou instabilidade
• Incapacidade para endireitar ou esticar total-

mente o joelho
Para isso, a quiropraxia e fisioterapia é o trata-

mento mais indicado, por ser seguro e atuar direta-
mente na causa do problema.

É essencial que o paciente  siga as recomenda-
ções do profissional, realize atividades físicas de pou-
co impacto e faça o acompanhamento para observar 
o progresso das articulações. O resultado é maior dis-
posição, flexibilidade e qualidade de vida.

Drª Jane Difini Kopzinski
Quiropraxista, Fisioterapeuta e Filósofa Clínica

Fone: (51)99684-2953

DOR NO JOELHO POTENCIALIZE SUA VIDA
O que é Biodança? Quando se fala em dançar, as 

pessoas pensam logo em dança de salão ou em colo-
car malhas de balé e fazer passos mirabolantes. É difícil 
pensar em uma dança que vá além de padrões estéti-
cos e, ainda mais improvável conceber uma dança que 
possa induzir modificações existenciais. Sendo essa a 
proposta inovadora da Biodança.

Ao criar esse sistema, Rolando Toro, um antropólo-
go e psicólogo Chileno, pesquisava formas de humani-
zar a medicina e de criar sistemas promotores de saúde.

Através de seus estudos antropológicos se deu con-
ta que a dança sempre foi usada desde tempos remo-
tos como instrumento de vinculação e comunicação, 
expressando com profundidade conteúdos emocionais 
humanos. Ela é usada para comunicar e unir membros 
do grupo, em ritos de passagem e celebrações. A dança, 
portanto, pode evocar e comunicar o que sentimos de 
forma profunda e reveladora.

A dança que Rolando buscou foi o movimento 
pleno de sentido: cada participante se movimenta a 
partir do seu “sentir”. O simples fato de alcançar essa 
coerência é por si só curativo, pois a possibilidade de 
atuar com fidelidade aos próprios sentimentos pode 
provocar mudanças profundas na vida de uma pessoa.

* Trecho do texto de Danielle Tavares
Benefícios:
Melhora as habilidades comportamentais; poten-

cializa a expressão corporal e verbal; expande a capa-
cidade criativa; fortalece a autoestima e a segurança 
pessoal; alivia o estresse, a ansiedade e a depressão, 
dentre outros.
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999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

ACUPUNTURA PEDIÁTRICA
Vocês sabiam que a acu-

puntura pode ser utilizada 
em crianças e bebês para 
tratar várias enfermidades? 
As mais comuns são cons-
tipação, cólicas, agitação/
hiperatividade e enurese no-
turna (urinar na cama após 
os 5 anos). Os pontos de 
acupuntura estimulados se-
rão os mesmos utilizados em 

adultos, a diferença está em como fazer isso. Já que 
as crianças se assustam facilmente com as agulhas, 
pode-se utilizar a auriculoterapia ou o Stiper. Stiper 
são pastilhas contendo micropartículas de Silício que 
serão aderidas à pele com um micropore, podendo 
ficar até 5 dias. São totalmente indolores e não neces-
sitam de nenhum cuidado especial, podendo inclusi-
ve molhar no banho ou piscina. Para saber mais mar-
que uma avaliação pelo Whatsapp (51)99988-7808.

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

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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VOCÊ MERECE UM INVERNO ACONCHEGANTE
O frio se aproxima... e com ele vem os momentos de acon-

chego. Época de compartilhar um bom café, um chocolate quen-
tinho ou uma boa conversa junto à lareira ou ao fogão à lenha.

Mas para algumas pessoas esta época traz tensão e dores 
musculares. Isso porque com o frio, às vezes contraímos e ten-
cionamos os músculos. Então, a saída é manter o corpo quenti-
nho, para evitar de se "encolher" de frio.

E como fazer para manter o corpo sempre aquecido?
• Fique bem agasalhado. Invista em roupas térmicas, com te-

cidos tecnológicos, que ajudam a reter o calor do corpo, buscan-
do uma temperatura agradável. Elas são justinhas e podem ser 
usadas sozinhas ou por baixo das roupas de inverno, proporcio-
nando conforto e bem-estar. E afinal, não é isso que queremos?

• E na hora de dormir? Você se cuidou durante o dia, não 
descuide da noite. Invista no seu conforto e se presenteie com 
um lençol térmico. Ele lhe proporcionará uma cama quentinha 
e aconchegante. Esse carinho com o seu corpo, vai fazer você 
relaxar e diminuir dores e tensões musculares.

• Tenha acessórios que trazem conforto. Já pensou em usar 
meias térmicas? Ou pantufas térmicas? Uma almofada térmica 
de ervas? Esses mimos contribuem para o seu bem-estar.

Se mesmo com estes cuidados, você possui algumas dores 
que insistem em não ir embora, a solução está nas roupas e 
acessórios que emitem infravermelho. Uma tecnologia que tem 
vários benefícios, como estimular a circulação sanguínea e dimi-
nuir as dores e tensões do corpo.

Todos estes produtos você encontra na nossa loja. A Vivendo 
Melhor tem a missão de trazer qualidade de vida para o seu 
dia-a-dia, buscando produtos com tecnologia que proporcionam 
bem-estar e conforto. Você mais feliz e alegre em todas as épo-
cas do ano.

Venha nos conhecer! Teste os produtos, se surpreenda. E 
neste inverno você ficará Vivendo Melhor!
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Uma arte popular de cura natural “Sabedo-
ria vem de formas curiosas e entrelinhas o cria-
dor soprou para  inspirar e iluminar os ouvidos 
e olhos, de um coração humano co-criativo e 
responsável. Isto é que vem a ser o cone chinês” 
Origem: A técnica de desobstrução dos ouvidos, com 
cone chinês,é uma sabedoria antiga e redescoberta... 
Algumas fontes relatam quer os cones de ouvidos, 
tiveram origem na China. O que se sabe é que esta 
técnica há muitos séculos, foi utilizada também pe-
los Gregos e Egípcios como um remédio popular 
para melhorar a clareza menta. Foi praticado dentro 
de culturas diversas como a dos monges Tibetanos e 
dos Maias. Hoje, os cones de ouvidos são usados em 
todo mundo.

Indicação: Perda de audição caudada por blo-
queio de secreção, como em rinite, sinusite, otite e 
zumbido nos ouvidos causados por presença de flui-
dos. Higiene nos ouvidos, irritação dos sinos efeito 
calmante e desinfetante etc. Auxilia no tratamento 
de problemas respiratórios.

Eliane Fogaça - Fones: (51)3211-2317 /  
98478-7310 / 99937-7791

LIMPEZA DE OUVIDO COM CONE 
CHINÊS

Quer mais artigos como este? 
Escaneie o QR CODE ao lado, 
acesse e fique bem informado!
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(51) 983.047.686 |       (48) 999.376.604

- Durante todo mês de maio, ao realizar 
qualquer serviço acima de R$50 você e sua 
mãe ganham um cartão de desconto de 10% 
para utilizar no próximo serviço!

- Vale presentear a esposa, filha, irmã, avó  
ou qualquer pessoa que representa essa figura 
na sua vida e que merece esse carinho!

Conheça nossa filial: Felipe Nery, 287 
Bairro Auxiliadora - Fone: (51)99467-5493  

Cíntia Contursi
Salet’s Centro de Terapias

Fones: (51)3093-0209 / (51)98605-5531

PROMOÇÃO MÊS DAS MÃES AQUI VOCÊ TEM AMIGOS
A mais de 15 anos no bairro São Sebastião, 

a Semprefarma conta com uma ampla varieda-
de de produtos e serviços, visando sempre a 
sua qualidade de vida e bem estar.

Medicamentos, perfumaria e serviços de 
ambulatório. 

Venha conhecer nossa loja totalmente re-
formulada e ganhe um brinde especial.

Semprefarma Farmácias Associadas
Fone: (51)3344-4743
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CORDEIRO ASSADO NO FORNO

Ingredientes:
• 1 unidade de perna de cordeiro;
• 4 dentes de alho;
• 1 unidade de cebola roxa;
• 1 ramo de tomilho;
• 1 folha de louro;
• 1 ramo de alecrim;
• 1 pitada de pimenta do reino em grão;
• 1 pitada de pimenta do reino moída e sal
Modo de preparo:
1. O primeiro passo desta receita de cordeiro é 

reunir os ingredientes.
2. Em seguida coloque a carne em uma assadei-

ra com a cebola cortada em meias-luas, e tempere a 
gosto com sal, pimenta e tomilho.

3. Pique os alhos finamente, parta a folha de lou-
ro em pedaços e junte à assadeira. Esfregue a carne 
com todos os temperos, e reserve na geladeira por 1 
hora, para que pegue os sabores.

4. Após o passo anterior, leve a perna de cordei-
ro a assar no forno preaquecido a 180ºC por 1 hora.

5. Sirva o cordeiro assado no forno acompanha-
do de, por exemplo, arroz com açafrão ou wok de 
legumes.
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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

Ingredientes:
• 250 g de margarina tradicional;
• 2 colheres de sopa de 

açúcar;
• Farinha de trigo;
• Pedaços de goiabada;
• Açúcar para polvilhar
Modo de preparo:
1. Em uma tigela coloque a margarina, o açúcar 

e um pouco de farinha de trigo.
2. Comece a misturar com as mãos.
3. Adicione a farinha aos poucos até que a massa 

desgrude de suas mãos.
4. Faça pequenas bolinhas com a massa e abra.
5. Coloque dentro os pedaços de goiabada e fe-

che como um pastelzinho.
6. Polvilhe com açúcar e leve ao forno em uma 

fôrma untada.
7. Observe a massa até que ela fique crocante e 

retire do forno.

PASTELZINHO DOCE COM GOIABADA
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PIZZA DE SARDINHA
Ingredientes:
Massa:
• 1/2 kg de farinha de trigo;
• 1 colher bem cheia de fermento em pó;
• 1 colher bem cheia de margarina;
• 2 colheres de sopa de óleo ou azeite;
• 1 ovo;
• Sal a gosto;
• Leite suficiente para sovar a massa
Recheio:
• 2 latas de sardinha (tire as espinhas);
• Tomates bem picadinhos;
• Pimentão bem picadinho;
• Massa de tomate;
• Pode acrescentar qualquer ingrediente que 

desejar

Modo de preparo:
Para a massa:
1. Misture todos os ingredientes em uma vasilha 

grande e vá sovando a massa e acrescentando o leite 
até ficar em ponto de massa de bolo, ela vai grudar 
nas mãos, ficar bem homogênea.

2. Deixe descansar por meia hora.
3. Unte um tabuleiro com óleo, espalhe a massa 

e recheie.
4. Leve ao forno por uns 40 minutos.
Para o recheio:
1. Espalhe o recheio (todos os ingredientes crus) 

sobre a massa.



16

Profissionais ao seu alcance

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

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)

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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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

Gesso - Drywall
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VACINAS INTRANASAIS CONTRA 
TOSSE CANINA

VACINAR NÃO É APLICAR VACINA,
É UM ATO MÉDICO VETERINÁRIO

A vacinação é a melhor 
prevenção contra tosse cani-
na.

As vacinas intranasais es-
timulam a imunidade local, 
o que reduz imensamente 

a incidência e a gravidade dos sinais clínicos bem 
como ajuda a proteger a disseminação da infecção. 
Aqui na Bichos e Caprichos trabalhamos com as va-
cinas intranasais da Nobivac, são gotinhas aplicadas 
diretamente no nariz dos cães, garantindo a proteção 
local e imunológica em dose única.

Bichos & Caprichos
Fones: (51)3136-3738 / 99138-3940

Todos os animais de-
vem estar saudáveis no 
momento da vacinação 
para criarem anticorpos 
e ficarem realmente pro-
tegidos. Por isso, é impor-
tante a avaliação feita por 
um Médico Veterinário. 
Apenas profissionais qua-

lificados poderão escolher o protocolo adequado de 
vacinação para o seu animal.

Vacine apenas com Médico Veterinário!
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Tecnologia

Consulte nossa avaliação remota

Parcele em até 10x sem juros!

Orçamento gratuito na loja

DICAS PARA LIBERAR ESPAÇO NO 
CELULAR ANDROID

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

Práticas garantem armazenamento livre e melho-
ram funcionamento geral do sistema.

1. Limpe a memória cache
A memória cache é uma memória de acesso rá-

pido, pois contém os dados e instruções mais usados 
pelo processador. O objetivo é acelerar a execução do 
sistema, em vista que grande parte dos dados já estará 
armazenada quando um aplicativo continuar em ativi-
dade ou for aberto novamente.

O ponto negativo é que esses arquivos ocupam es-
paço no celular e, com o tempo, esse armazenamento 
pode fazer falta. Para evitar ou solucionar o problema, 
limpe a memória cache periodicamente. O procedi-
mento varia um pouco entre o Android O e as versões 
anteriores do sistema, mas a mudança não é muito 
brusca.

Para realizar a operação, o usuário deve entrar no 
menu “Configurar”, depois ir em “Aplicativos” (ou “Apps 
e notificações”) e selecionar o software em questão. Até 
o Android 7 (Nougat), o botão “Limpar cache” já fica dis-
ponível nesta tela. A partir do Android 8 (Oreo) é preciso 
entrar em “Armazenamento” para encontrar o recurso.

Styllus Cell - Fones: (51)3241-6426 /  
99204-7434 / 99780-8003
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PENSÃO POR MORTE E AVÓS NA 
CONDIÇÃO DE PAIS

Uma situação muito comum nas famílias brasi-
leiras é aquela em que os avós substituem os pais de 
uma criança. Seja pela morte dos genitores, seja pela 
triste ausência deles, o fato é que muitos avós são 
quem realmente criam e sustentam os netos, como 
se fossem os pais deles. Apesar da legislação previ-
denciária não prever a pensão por morte aos netos 
de segurados falecidos, o Judiciário vem autorizando 
a concessão de pensão por morte ao neto que tem 
nos avós a condição efetivamente de pais, compondo 
eles uma unidade familiar. Portanto, o reconhecimen-
to dos netos como dependentes dos avós em casos 
específicos como o retratado acima, não aumenta o 
rol de dependentes previstos em lei, mas sim trata de 
identificar quem são e foram as pessoas do núcleo fa-
miliar que efetivamente desempenharam o papel de 
pais e, assim, garantir o direito a pensão por morte a 
esse dependente. Caso você se enquadre em uma si-
tuação como a trazida acima, procure um profissional 
especialista e assegure seus direitos.

Flávio Braga Advocacia

&
&
&
&
&
&

&
&
&

O ATRASO DA ANÁLISE DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

Atraso para analisar pedidos junto à Previdência Social, 
por que isso vem ocorrendo? Por conta da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) relativa à reforma da previdência, 
muitas pessoas estão buscando antecipar sua aposentadoria 
por medo – muitas vezes infundado – de postergarem involun-
tariamente o seu direito ao benefício.

Isso acarreta num aumento da demanda por requeri-
mento de aposentadoria e a Previdência Social não possui 
estrutura suficiente para analisar todos os pedidos em tempo 
razoável. 

Contudo, você, cidadão, não pode sofrer as consequên-
cias da falta de investimento do Estado. Conheça o seu direi-
to. A previdência possui prazo de trinta (30) dias para concluir 
análise de qualquer requerimento. 

Conforme o artigo nº 44 da lei nº 9.784 /99, a Administra-
ção tem o prazo de até trinta dias para decidir sobre qualquer 
processo administrativo, excepcionalmente prorrogado por 
mais trinta (30) dias se devidamente justificado o motivo.

Infelizmente, há casos em que cidadãos se veem aguar-
dando os resultados de seus pedidos por períodos de mais de 
seis meses. O que é um verdadeiro absurdo!

Nesses casos, o remédio constitucional adequado é o 
Mandado de Segurança, uma medida que tem como objetivo 
a proteção de direito líquido e certo, ou seja, de direitos evi-
dentemente existentes que tenham sido ilegalmente violados.

Portanto, fique atento: É direito seu receber um serviço 
público de qualidade!

ALMIR SARMENTO & FILHOS ADVOCACIA
FONES: (51)3026-0303 / 3013-1928 

WHATSAPP: (51)99875-0370 
E-MAIL: almirsarmento@hotmail.com

AV. BORGES DE MEDEIROS, 453, CONJ. 104 
CENTRO HISTÓRICO - POA/RS
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Decoração

CUIDADOS COM CORTINAS

JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

Posso lavar cortinas em casa? É preciso olhar a 
etiqueta de composição, porque alguns tecidos de-
vem ser lavados em uma lavanderia. Cortinas compra-
das prontas trazem as instruções de lavagem na eti-
queta. Mas se elas foram feitas sob medida, você deve 
consultar as recomendações para o tecido na loja.

Escolha o produto certo - se o tecido da sua cor-
tina pode ir na máquina de lavar, não se esqueça de 
ver também o tipo de produto que pode ser usado. 
No geral, as empresas costumam indicar detergentes 
neutros.

Lavar e secar - retire argolas e outros acessórios 
e coloque na máquina somente a cortina, sem o forro 
ou outras peças de roupa. Para secar e também alisar 
o tecido, basta colocar a peça de volta no varão ou no 
trilho.

Periodicidade - a lavagem das cortinas e a limpe-
za mais pesada das persianas deve ser feita a cada seis 
meses. Mas se o lugar tem muita poeira, lavagens mais 
frequentes podem ser necessárias.
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Turismo e Transportes

GEO

APROVEITE MELHOR AS VIAGENS
Instagram - comece a seguir 

contas de pessoas, cidades, restau-
rantes, lojas, guias. Pesquise redes 
que possam acrescentar com dicas 
extras e assim já vá imergindo na via-
gem antes mesmo de chegar lá.

Roteiro - sempre dividida em períodos: manhã, 
tarde e noite. A sua noção de tempo ficará muito mais 
evidente e a organização será mil vezes mais fácil.

Atrações - já sabendo o que fará em cada dia, 
comece a comprar os ingressos para shows e atrações 
turísticas, contratar passeios, reservar restaurantes… 
Este momento é muito importante, porque algumas 
atrações podem ter horários de funcionamento dife-
rentes, shows podem ter dias específicos para acon-
tecer, ou seja, desta forma você economiza tempo e 
dinheiro. Lembrando que, se deixar para comprar na 
hora, muitas vezes o ingresso é mais caro, pode en-
frentar filas gigantescas ou nem mesmo conseguir en-
trar, porque a atração poderá estar lotada naquele dia.

Associação Boanerges

Boa erges
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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

Projeto Arquitetônico
Reformas, Proj. Edificação,
Comercial, Residencial

Regularização de Imóveis
Retificação de Matrículas,
Averbação, Fusão de Lotes,
Fracionamento, Usucapião

        51  98013 0847

Provavelmente você já ouviu falar desse material 
quando foi procurar por algum móvel ou até mesmo 
um guarda-roupa, afinal, acaba sendo muito comum 
para alguns móveis e outros objetivos, como em forros 
e divisórias, por exemplo.

MDF é a sigla para Medium Density Fiberboard 
ou, traduzido para o português, painel de fibra de den-
sidade média, que consiste na mistura de vários tipos 
de fibras de madeira prensadas e misturadas à resina 
para tornar-se um material conciso e unido.

Confira algumas propriedades do MDF:
- Leve e maleável; - De fácil manuseio e transporte; 

- Durável; - Material ideal para acabamentos melhores 
em móveis.

Por ser um material mais versátil, consegue ser 
trabalhado de diversas formas sem perder seus bene-
fícios e sua capacidade de resistência.

Porém, é importante ressaltar que é um material 
bastante sensível à umidade. Por essa razão não é usa-
do em móveis ou outros objetos externos.

MDF - O QUE É?
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3223.5597�/�98625.6576�/�98519.9471

No inverno, tente evitar 
que o calor saia da sua resi-
dência e no verão, tente evitar 
que ele entre. Observe atenta-
mente a vedação de telhados, 
paredes, portas e janelas. Use 
vidros duplos, que não deixam 

fugir o calor e, nas noites de inverno, cortinas gros-
sas ou placas de cortiça nas janelas. Prefira paredes 
espessas, contendo ar no seu interior. Por exemplo, 
use alvenaria de tijolos furados ou concreto celular 
alveolar, ou ainda paredes duplas com uma camada 
de ar no meio. Nos dias de verão, sombreie as janelas 
voltadas para o leste e o oeste usando algum tipo de 
proteção, como brise soleil, beirais, pérgolas ou treli-
ças, de preferência móveis. A proteção deve ser aber-
ta para não acumular ar quente junto às janelas. Caso 
não seja suficiente para diminuir os efeitos do sol de 
verão, use também cortinas ou persianas.

ISOLE SUA RESIDÊNCIA DO CLIMA 
FORA DA CASA
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Serviços Especializados

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

DICA: LIMPEZA DE PISOS DE MADEIRA
Atenção, não deixe pingar água 

sobre a superfície de madeira nem 
use água em abundância. Também 
use somente produtos isentos de 

silicone. Antes de encerar, verifique se o revestimento 
pode passar por este processo, pois a maioria dos pi-
sos e carpetes de madeira dispensa o uso da cera. Ao 
usá-la sem a recomendação, este produto vai formar 
uma camada gordurosa sobre a superfície do piso, di-
ficultando a limpeza.
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Estofarias / Móveis

A limpeza e a higienização dos sofás são muito 
importantes, não somente para a conservação deles, 
mas, também, para combater os ácaros, germes e bac-
térias, que o digam as pessoas alérgicas. O ideal é fazer 
a higienização de seis em seis meses, para evitar pro-
blemas maiores.

Com a sujeira, além de o sofá ficar feio pode tam-
bém armazenar alérgenos, que provocam reações em 
certos indivíduos, causando doenças como rinite, farin-
gite, laringite, coriza e asma, entre outras patologias.

Impermeabilização
Outro cuidado que é importante para a conser-

vação do móvel é a impermeabilização. É melhor im-
permeabilizar do que colocar aquelas capas terríveis 
que juntam poeira e bactérias. Caso o sofá não esteja 
impermeabilizado, alguns tipos de líquidos mancham 
o tecido e fica mais difícil para limpá-lo. No caso dos 
bancos de carro, o procedimento é o mesmo dos sofás, 
sendo preciso lavar e fazer a higienização de tempos 
em tempos.

CUIDADOS COM SOFÁS E ESTOFADOS
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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

Se você precisa usar uma roupa 
no dia seguinte, pode lavá-la  no dia 
anterior sem medo. Deixe escorrer o 
excesso da água, coloque em um saco 
plástico e congele. O congelador trans-
formará a água que sobrou na roupa 
em gelo. No dia seguinte, ao movimen-
tar a peça, os flocos de gelo se quebra-

rão, então bastará passar o ferro para aquecer o tecido 
e a roupa estará limpa e pronta para o uso.

CONGELE SUA ROUPA

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
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Palavras Cruzadas

Solução:

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Cobrimos Qualquer Orçamento

3339.8800(51) 3339.8800
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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

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

Os HDs (discos rígidos) passaram 
por evoluções espantosas nos últimos 
anos. No entanto, aplicações atuais exi-
gem dispositivos de armazenamento 
ainda mais sofisticados, capazes de unir 
desempenho rápido, capacidade razoá-

vel de armazenamento, menor consumo de energia e 
durabilidade. As unidades — ou “discos” — SSD (So-
lid-State Drive) são a resposta para essa necessidade. 
Solicite um orçamento --> Fone: 51 98405-8299

O QUE É SSD, E PARA O QUE SERVEM?

4 DICAS PARA SE PREPARAR MELHOR PARA O ENEM
1 - Monte um cronograma de estudos: criar um 

cronograma de estudos ajuda muito a se preparar para 
o Enem. Veja as matérias cobradas e defina os horários 
que dedicará ao estudo de cada uma delas na semana. 
Uma dica importante é saber definir prioridades.

2 - Leia sobre atualidades: as atualidades ocu-
pam espaço importante nas provas do Enem. Por isso, 
além de mergulhar em livros e apostilas, é essencial 
ficar atento ao que acontece no mundo, não abrindo 
mão de acompanhar o noticiário por meio da TV, jor-

nais, revistas e internet.
3 - Prepare-se para a redação: leia muito e, prin-

cipalmente, escreva muito. Procure fazer pelo menos 
uma redação por semana tendo como base temas 
atuais.

4 - Faça provas antigas: fazer provas antigas do 
Enem é uma forma de começar a se habituar com o 
estilo do exame e ficar por dentro de como os conte-
údos são cobrados.
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Negócios

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

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

Dia dos namorados é o pai. Dia das crianças é o pai. E 
no dia dos pais é ele que compra o presente do filho...

Um homem chega na balada e encontra uma mu-
lher e então dá um garfo a ela. E ela pergunta: para 
quê o garfo, e ele responde: é por que eu to dando 
sopa, e ela diz: mas sopa se come de colher, e ele 
responde: é que eu sou difícil...

Porque o louco toma banho com o chuveiro desli-
gado? Por que ele comprou um champô para cabelos 
secos!

Meninas de 12 anos postando “Hoje eu vou passar 
o rodo”. Será que a mãe dela mandou lavar o chão 
da cozinha?

Meu filho é um cara muito trabalhador: sempre 
pego ele de surpresa no computador e ele está sem-
pre olhando pra área de trabalho...

Minha mãe disse que esse ano vai ter que ser o ano 
da virada pra mim. Vou ter que me virar pra ganhar 
dinheiro, vou ter que me virar pra arranjar namorada 
e me virar pra sair de casa.

No dia das mães quem compra presente é o pai. 

Hora da piada!



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&


