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AMIGO QUEBRA GALHO
Júnior Dias

PRECISANDO DE ALGUM REPARO

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

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

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

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

& (51) 99140.0404    | 99889.1902

ELÉTRICA • HIDRÁULICA • PINTURA E CAÇA VAZAMENTO

AQG

Aceito todos os cartões
de débito e crédito

3347.4747 997.609.532
PORTO ALEGRE

Rua Ernesto da Fontoura, 804
Esq. Av. Pernambuco

3344.3434 996.661.641
CACHOEIRINHA

Av. Frederico Augusto Ritter, 4905
Distrito Industrial

O MUNDO DO PAPELÃO
E EMBALAGENS

www.tresembalagens.com.br

APARELHOS 
AUDITIVOS

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

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

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

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

casa antes da compra
Agende avaliação 
sem compromisso.

Atendimento 
domiciliar

Pagamento em 
até 12x
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A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

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

Empresas parceiras que distribuem as nossas revistas:

GEO
CONSERTOS
DE RODAS

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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Serviços Especializados
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Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637

3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

HIDRÁULICO 24HORAS

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao
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Saúde e Bem-Estar
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          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

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

99287-7393

Queima de estoque
60

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

Se você acha que 
você ou alguém que 
conhece tem perda 
auditiva, o próximo 
passo é encaminhá-la 
para um profissional.

É importante que você consulte um profis-
sional especializado no assunto como um médi-
co otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo. 
Ele irá garantir que você realize uma avaliação 
abrangente e uma medição precisa da sua perda 
auditiva.

Assim como cada pessoa é única, cada neces-
sidade auditiva é única também. É por isso que é 
sempre recomendável consultar um profissional 
especializado com experiência e equipamentos 
necessários para inspecionar o seu canal auditivo, 
medir com precisão a sua perda auditiva, avaliar 
as suas necessidades específicas e prescrever uma 
solução que leva toda essa informação importan-
te e personalizada em conta. Você também pode 
contar com ele para receber todo o apoio neces-
sário e cuidados contínuos.

IMPORTANTE: a aquisição de aparelhos audi-
tivos deve ser sempre através de um profissional 
habilitado.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
Fones: (51)3022.2100 / 98201-0132

AUDIÇÃO: A AJUDA ESTÁ DISPONÍVEL!
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Saúde e Bem-Estar
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RONCO E APNÉIA
Durante o sono, 

ocorre um relaxa-
mento natural dos 
músculos que sus-
tentam a mandíbula. 
Ela se retrai podendo 
precionar a orofarin-
ge, o ar força a pas-
sagem ocorrendo um 

turbilhão produzindo o ronco.
Na apnéia ocorre interrupção completa da 

passagem de ar por 10 segundos ou mais. For-
çando micro despertares, prejudicando a qua-
lidade do sono, a produtividade e a produção 
do hormônio testosterona que se faz durante o 
sono profundo. A gravidade da apnéia é dada 
pela quantidade de eventos durante uma hora 
de sono.

O exame da polissonografia revela que a 
grande maioria dos casos de apnéia são leves e 
moderados. O aparelho intra-oral PLG é eficaz 
para o ronco, apnéia leve e moderada. Fican-
do o equipamento com máscara facial para os 
poucos casos graves. 

Dr Frederico Barreiro CRORS 18143
Tel.: (51)3414.6767 - www.mediodonto.net
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Saúde e Bem-Estar
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

HARMONIA E BEM ESTAR COM 
QUIROPRAXIA

Quando existe desequilíbrio no sistema 
neuro-músculo-esquelético, são diversos os 
problemas aos quais estamos expostos e, aí, a 
Quiropraxia pode entrar como um tratamento 
completo que ajuda, até mesmo, no combate 
dos distúrbios do sono.

Ainda que os tratamentos da coluna sejam 
os mais procurados e, logo, os mais comumente 
encontrados, um Quiropraxista não está habi-
litado somente para cuidar da nossa coluna. O 
método também pode ser usado para tratar os 
membros superiores e inferiores, além das dores 
de cabeça, cólicas menstruais, dos desequilíbrios 
causados por estresse ou por problemas emocio-
nais, dentre outras desarmonias que têm ligação 
com o sistema nervoso. 

As técnicas utilizadas na Quiropraxia agem 
na reeducação da postura, melhorando a mecâ-
nica, o alinhamento, a mobilidade e a autorregu-
lação. Por não fazer o uso de medicamentos nem 
de cirurgias, ela pode ser indicada para todas as 
idades, até mesmo para bebês. Cada paciente 
tem sua avaliação e, aí, o tratamento é prescrito 
de forma individual, exatamente para o que ele 
precisa.

Drª Jane Difi ni Kopzinski 
Fone: (51)99684-2953
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Saúde e Bem-Estar
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Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Re-

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

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

O Tratamento Inicial
Um Tratamento Inicial de Psicoterapia Reencarna-

cionista e Regressão Terapêutica consta de 6 Encon-
tros, realizados semanalmente, a cada 10 ou 15 dias, 
de consultas (com 1 hora de duração) e sessões de 
Regressão (com 2 horas de duração, em média).

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

Para maiores informa-
ções, entre em contato:

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA E 
REGRESSÃO TERAPÊUTICA

8 DE MARÇO: COMEMORAR OU CHORAR?
Por que precisamos de um dia em nossa home-

nagem? Esse dia serve para nossa reflexão do quanto 
não é fácil ser mulher em um mundo machista. Quem 
manda no mundo ainda são os homens e, enquanto 
isso acontecer vamos precisar sim continuar lutando 
por justiça e igualdade de direitos. Mas além dessa 
reflexão podemos olhar para a força que temos den-
tro de nós, que mesmo em meio a inúmeras dificul-
dades conseguimos seguir em frente. Entretanto, às 
vezes não conseguimos enxergar essa força, talvez 
porque nossa autoestima esteja baixa, o que é extre-
mamente incentivado pela mídia, que nos vê como 
consumistas e que prega a competição entre nós. 

Muitas vezes, ouço relato de mulheres que es-
tão ficando perdidas em meio a tantos papéis que 
devem exercer na sociedade e, vejo o quanto elas 
acabam se submetendo em muitos relacionamentos 
em que nunca são a prioridade. Sofremos muitas ve-
zes caladas porque achamos que demonstrar nossas 
vulnerabilidades na frente dos filhos, marido e até 
das amigas é errado. Não, não é errado ser você! Não 
deveríamos nos sentir inadequadas por demonstrar-
mos nossos sentimentos. Diante dessa realidade, se 
você sente falta de ter um espaço para ser você mes-
ma, sentir-se acolhida e entender seus sentimentos 
e emoções, te convido para participar do GRUPO DE 
MULHERES, que terá inicio no mês de abril.

Fernanda Flores Psicóloga
Fone: (51) 98549-5259
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999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

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...

ARTROSE
A artrose, osteoartrose ou artrite é 

uma doença que ataca as articulações 
promovendo o desgaste da cartilagem, 
podendo também danificar os liga-
mentos, membrana e líquido sinovial. Os sintomas 
são dor, inchaço e limitação dos movimentos. Ainda 
não existe cura e a doença piora com o tempo, mas 
a acupuntura pode retardar a progressão da doença, 
aliviar a dor e melhorar a função articular.

Silvana Germani Acupuntura - Fone: (51)99988-7808
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Saúde e Bem-Estar

Clínica

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DAS 08:00 ÀS 20:00

SÁBADO DAS 09:00 ÀS 16:30

PRONTO ATENDIMENTO
ATÉ ÀS 18:30

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DE URGÊNCIA

Av. Cavalhada, 2166
Cavalhada • Porto Alegre • RS
ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PAGO NO LOCAL

51 3241.0900
51 3247.1456

anos
Cuidando de você.

29 

facebook.com/ortrapoa clinicaortra-poa.com.br

CLÍNICA ESPECIALIZADA EM
Ombro • Coluna • Mão • Quadril • Joelho • Pé e Tornozelo 
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R$ 15,98 kg

3311.0597

COSTELA DE CORDEIRO NA 
FRIGIDEIRA

Ingredientes:
• 12 unidades de 

costela de cordeiro;
• 4 unidades de 

cebola;
• 2 dentes de alho;
• ½ unidade de pi-

mentão vermelho;
• ½ copo pequeno de Azeite de oliva;
• 1 pitada de pimenta do reino moída;
• 1 colher de café de Sal

Modo de preparo:
1. Comece por cortar a cebola e o pimentão em 

tiras. Numa frigideira ou panela em fogo médio-bai-
xo com metade do azeite refogue os dois ingredien-
tes, mexendo de vez em quando, até que estejam 
bem macios.

2. Depois de refogar a cebola tempere a carne 
de cordeiro com sal e pimenta a gosto. Frite em uma 
frigideira com o restante azeite e os alhos até que es-
teja dourada de ambos os lados.

3. Dica: Adicione à frigideira os alhos descasca-
dos, inteiros e esmagados, assim libertarão melhor o 
seu sabor.

4. Acrescente a cebola e o pimentão refogados à 
carne e envolva, para distribuir os sabores. Deixe fi car 
por mais 1 minuto e desligue o fogo.

5. Depois do passo anterior está pronta sua cos-
tela de cordeiro na frigideira!
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Gastronomia

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

MOUSSE DE DOCE DE LEITE COM 
CÔCO

Ingredientes:
• 1 colher de sopa de gelatina sem sabor;
• 1 colher de sopa de água fi ltrada;
• 1 xícara de chá de doce de leite (+ou- 300 

gramas);
• 1 xícara de chá de creme de leite (+ou- 

300 gramas);
• 3 claras em neve;
• coco ralado sem açúcar a gosto

Modo de preparo:
1. Misture o doce de leite, o creme de lei-

te e o coco ralado num bowl. Use 1/2 xícara de 
chá de côco. Misture até fi car bem homogêneo, 
com uma espátula mesmo. 

2. Dilua a gelatina na água e deixe descan-
sar por 1 minuto, depois leve para o micro-on-
das por 10 segundos ou ao fogo, misture bem 
até fi car liquida mas não deixe ferver. 

3. Adicione a gelatina já hidratada com o 
restante do creme e misture bem. 

4. Bata as claras em neve bem fi rmes. 
5. Adicione um pouquinho da clara no 

creme e misture bem com a espátula, depois 
adicione o restante da clara misturando com 
cuidado de baixo para cima para não tirar o ar. 

6. Coloque a mousse em tacinha ou copi-
nhos e leve para a geladeira por pelo menos 3 
horas. 

7. Tampe com fi lme para não ressecar.
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Quer ler mais sobre
dicas para cuidar do seu pet? 
Escaneie o QR CODE ao lado e 
acesse direto do seu celular!

Pet / Agropecuária

COMO ESCOLHER BRINQUEDOS PARA PETS
Quando o assun-

to são brinquedos 
pet, a gente logo pen-
sa em diversão. E isso 
não está errado! No 
entanto, assim como 
acontece na escolha 
de brinquedos para 
crianças, também é muito importante pensar na 
segurança. Senão, o que era para ser divertimento 
pode, rapidamente, se transformar em um proble-
ma de saúde. Veja dicas para fazer a escolha certa de 
brinquedos para pet:

• Ofereça somente brinquedos desenvolvidos 
exclusivamente para a espécie do seu pet. Só assim 
você tem certeza de que os materiais usados serão 
seguros e atóxicos para ele;

• A idade e o porte do animal de estimação tam-
bém devem ser levados em consideração. Brinque-
dos pequenos demais podem ter suas partes inge-
ridas pelo pet, já um brinquedo muito grande pode 
fazer com que ele perca o interesse na brincadeira;

• Lembre-se que, apesar de mais caros, brinque-
dos mais resistentes, como as cordas e os morde-
dores, duram mais, são mais seguros e precisam ser 
trocados com menos frequência;

• Dê prioridade à variedade e não à quantidade;
• Embora novas brincadeiras possam ser estimu-

ladas, procure descobrir as preferências do pet e ad-
quira brinquedos que vão de encontro a elas!

Por fi m, como recomendação fi nal fi ca o alerta 

que o brinquedo deve ser resistente para que não 
solte nenhuma parte que o pet corra o risco de inge-
rir e acabar com um corpo estranho no trato intesti-
nal. Fique atento!
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Profissionais ao seu alcance
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado

CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com

3342.3449 |       984.246.025
    992.646.712 |        993.365.516

(51)

Indústria e Comércio

Venda, Manutenção, Limpeza
e Troca de Persianas

VERTICAIS / HORIZONTAIS / PERSIANAS

CONSERTO DE VENEZIANAS
TROCA DE FITAS, MOLAS, TALAS

TROCA DE CAIXA DE PERSIANA E ESQUADRIAS

3374.2512 | 98210.1834 | 99879.7588
persimax_indcom@hotmail.com @persimaxindcom
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Profissionais ao seu alcance
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ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

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

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

TELAS  CONTRA
INSETOS

Instalação | Carga de Gás | Higienização | Manutenção

Darcy Neto

dd
d

d d984.691.990
51

e-mail: darcy.cons@hotmail.com

d

d
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Serviços Especializados
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Cerâmica - Pastilhas de Vidro - Persianas - Registro - Hidras.

JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

Formigas
• Todos os dias, após a limpeza, borrife vinagre nos 

balcões, na entrada da casa e nas janelas da cozinha.
• Pó de café, sal, talco e casca de pepino afastam 

as intrusas. Espalhe um deles sobre a trilha de insetos.
• Deixe casca de limão ou cravo embebido em 

álcool próximo do açucareiro. Isso repele as formigas.
• Borrife água com cravo-da-índia pela casa toda. 

Elas detestam o cheiro desse tempero.
Baratas

• Misture em partes iguais açúcar cristal e bicarbo-
nato de sódio e coloque em pratinhos ou tampinhas. 
Distribua pela casa. Esse veneno caseiro é infalível!

• Coloque folhas de louro nas gavetas.
Pernilongos

• Espalhe velas de citronela em locais ventilados. 
Ramos de hortelã têm o mesmo efeito, sabia?

• Faça uma solução com partes iguais de parafina 
líquida, leite e água. Aplique-a nas paredes, nos vãos 
das janelas e pontos de luz.

Moscas
• Corte alguns limões ao meio e espete neles vá-

rios cravos-da-índia. Espalhe-os pela casa toda. Isso 
espantará as intrusas de uma vez por todas.

• Misture pimenta-do-reino com vinagre ou leite. 
Coloque num pires e deixe no ambiente onde elas tei-
mam em circular. É tiro e queda!

RECEITINHAS INFALÍVEIS PARA  
ESPANTAR OS INSETOS

Quer ler mais sobre dicas como 
esta? Escaneie o QR CODE ao 
lado, com o aplicativo apropriado 
e acesse!
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Madeiras para Vigamento

SERRALHERIA

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

|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|

|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

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

Cel.: 51 996.563.664     | 985.556.198 | 992.312.220

Construção e Reforma
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Serviços Especializados / Educação

INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE

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

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

WhatsApp

Facebook

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

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

APOSENTADORIA ESPECIAL E  
“TEMPO ESPECIAL”

Em época que se debate uma Reforma da Pre-
vidência no país, as aposentadorias e demais bene-
fícios são assuntos recorrentes em nosso cotidiano. 
Por isso, de suma importância todos os trabalhado-
res estarem a par de seus direitos. Saiba que algumas 
pessoas que trabalharam expostas a agentes nocivos 
podem pleitear a Aposentadoria Especial (15, 20 ou 
25 anos de contribuição). Dentre as atividades tidas 
como especiais estão: Médico, Enfermeiro, Téc. e 
Aux. Enfermagem, alguns outros profissionais que 
trabalham em ambientes hospitalares, Dentista, En-
genheiro, Aeronauta, Eletricista, Motorista, Frentista, 
Téc. Radiologia, Bombeiro, Guarda Armado, Metalúr-
gico, Estivador, Caldeireiro, Téc. Lab. Análise, entre 
outras. O rol de atividades e agentes nocivos é exem-
plificativo, cabendo ao Judiciário o reconhecimento 
quando negado pelo INSS. A forma de comprovação 
da atividade especial sofreu alterações ao longo do 
tempo, devendo ser analisado caso a caso para ve-
rificar a documentação necessária. Caso não tenha 
trabalhado todo o período necessário para pleitear 
a Aposentadoria Especial, o trabalhador poderá uti-
lizar este “tempo especial” e convertê-lo em “tempo 
comum”, o que lhe renderá benefícios na contagem 
do tempo de contribuição. Portanto, procure um pro-
fissional especializado para assegurar seus direitos.

Flávio Braga Advocacia
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Religião

www.comcristo.org.br

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

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

UM NOVO CORAÇÃO
A Igreja Cristã está na 

época da Quaresma. São 
40 dias antes da Páscoa, 
descontados os domin-
gos. Começa com a Quar-
ta-Feira de Cinzas. Na 
Igreja Antiga e Medieval, 
havia o forte costume de 
colocar cinzas sobre a cabeça, em sinal de arre-
pendimento. O uso das cinzas quer fazer recor-
dar que a vida é passageira e que precisamos 
de uma mudança de vida, voltando-nos para 
Deus e Sua vontade.

A Quaresma é, pois, um período para exa-
minar o coração antes de, na Páscoa, celebrar 
a ressurreição de Cristo. Tempo de olhar para 
a realidade do mal em nós e voltar-se para a 
cruz, para o Salvador que carrega os pecados 
do mundo. É um período para purificar os co-
rações e nos tornarmos mais parecidos com 
Cristo. É próprio para recordar que precisamos 
passar da velha para a nova vida com Ele. 

Ajuda-nos a clássica história bíblica de pe-
cado, arrependimento e perdão do rei Davi (Ler 
na Bíblia 2Samuel capítulos 11 e 12). Davi fez 
de tudo para esconder o seu pecado. Por isso 
sofreu muito. O profeta Natã admoestou Davi. 
Ao final Davi confessou o pecado, recebeu per-
dão e a sua vida se renovou e encontrou nova-
mente a alegria de viver.

Pecado e arrependimento são considera-
das palavras ultrapassadas, afinal vivemos no 
tempo em que pensa-se que podemos e até 
devemos fazer tudo o que simplesmente nos 
faz feliz, sem perguntar se está certo ou errado.  
Ameniza-se, pois, o pecado ou mesmo nega-se 
o pecado. Tantas vezes não assumimos o nosso 
pecado, outras vezes transferimos a culpa, em 

outras não nos damos 
conta dele.  

Todos somos mise-
ráveis pecadores, admi-
tindo ou não! O pecado 
e suas consequências 
estão presentes de forma 
poderosa (Romanos 7.14-

23). Não só em atos, mas no nosso DNA. “É mau 
o desígnio do homem desde a sua concepção” 
(Gênesis 8.21). Nossa existência está corrompi-
da. 

O pecado esmaga espiritualmente e tam-
bém fisicamente ao ponto de produzir doen-
ças em nós. Grande parte das nossas doenças é 
originária das nossas culpas não confessadas e 
do pecado não absolvido. Arrepender-se, pois, 
é uma ótima atitude. Arrependimento e per-
dão cura, renova a vida.

“Quem pode purificar-me do meu peca-
do...?” (Provérbios 20.9). Não faltam tentativas 
próprias de purificação. Mas a mudança está 
no perdão de Deus. Ele diz: “Venham a mim, 
ainda que os pecados de vocês os deixaram 
manchados de vermelho escuro, ficarão bran-
cos como a neve” (Isaías 1.18).  

Há um só caminho para a cura do pecado: 
o caminho de Deus, nos méritos de Cristo. Em 
Cristo somos limpos e feitos novas criaturas 
(2Coríntios 5.17). Às vezes as consequências do 
pecado permanecem, mas perdoados em Cris-
to, já nenhuma condenação eterna há e a paz 
habita nossa mente. É Quaresma, tempo de pe-
dir a Deus: “Dá-me um novo coração”!

Pr. Eliseu Teichmann
eliseuteichmann@gmail.com
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Cruzadas / Serviços Especializados
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Serviços Especializados

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

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

Serviços de Hidráulica e Elétrica
Extintores Novos e Seminovos

Aluguel de extintores para eventos
Curso de

Prevenção de incêndio com certificação.

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

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

CR
EXTINTORES

FOI ASSALTADO OU PERDEU  
CARTEIRA E DOCUMENTOS?

Para evitar que usem seus 
documentos, é importante 
tomar as seguintes providên-
cias:

1. Abra um Boletim Po-
licial de Ocorrência (B.O.) 
imediatamente na jurisdição 

onde seus cartões de crédito, etc., foram rou-
bados. Isto prova aos credores que você tomou 
ações imediatas, e este é um primeiro passo 
para uma investigação (se houver uma).

2. Alerte imediatamente o SPC e SERASA 
(e outros órgãos de crédito se houver), da sua 
cidade, para pedir que seja colocado um aler-
ta de fraude em seu nome e número de CPF. 
O alerta serve para que qualquer empresa que 
confira seu crédito saiba que sua informação 
foi roubada, e eles têm que contatar você por 
telefone antes que o crédito seja aprovado. 

3. Registre um Alerta na Associação Comer-
cial do Paraná (ACP) na sua cidade, ou na sua 
Região a que pertence a sua cidade – Serviço 
de Extravio de Documentos. Para registrar o 
alerta, a vítima deve se dirigir ao setor de Aten-
dimento ao Consumidor da ACP com uma có-
pia do Boletim de Ocorrência (B.O.) ou encami-
nhar o mesmo para o e-mail <sac@acp.org.br>
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Ÿ Aberta dos Morros
Ÿ Anchieta
Ÿ Auxiliadora
Ÿ Assunção
Ÿ Belém Novo
Ÿ Belém Velho
Ÿ Boa Vista
Ÿ Bom Fim
Ÿ Bom Jesus
Ÿ Campo Novo
Ÿ Cavalhada

ProcureAche Estes são os bairros onde circulam as Revistas ProcureAche

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

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

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

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

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

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

Religião / Dicas Jurídicas

Hora da piada!
A professora chega para o Joãozinho e diz:
- Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um 

homem fi el?
E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!

O marido pergunta para mulher:
- Querida, quando eu morrer você vai chorar muito?
E a esposa responde:
- Claro amor. Você sabe que eu choro por qualquer 

besteira.

A esposa estava lavando a louça, enquanto seu ma-
rido tomava uma cerveja sentado no sofá. 

De repente o marido se vira para esposa e pergun-
ta:

- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!

AUXÍLIO-DOENÇA / ALTA DO INSS / 
EMPREGADO DOENTE

Muito comum o trabalhador tendo recebido alta 
do INSS de auxílio-doença, e ainda apresentando o 
quadro clínico que o acometeu, ao se apresentar na 
empresa, tem por esta tem negado seu direito de 
continuar prestando seus serviços, com a confi rma-
ção do médico da fi rma de que o trabalhador conti-
nua sem condições de saúde para desempenhar sua 
função, ao contrário do declarado pelo médico do 
INSS em sua alta.

Fica então o trabalhador sem qualquer renda, 
eis que passa a não mais receber o sobredito auxílio-
-doença, e a não mais receber qualquer salário – eis 
que suas funções não lhe são disponibilizadas pela 
empresa.

Na verdade, as empresas evitam ser responsabi-
lizadas pelo agravamento da doença do emprega-
do, que continua adoentado – não obstante a alta 
do  INSS,  e se obrigam a  negar o retorno ao servi-
ço – não restando outra  ao empregado se não a de 
ingressar com uma ação judicial contra o INSS para 
buscar o restabelecimento do seu auxílio-doença 
cancelado, ação esta com grande chance de ser jul-
gada procedente pela Justiça Federal.

Na realidade, o trabalhador fi ca num verdadeiro 
limbo – tendo fi cado doente por culpa muitas vezes 
das condições dos serviços que prestava à própria 
empresa, fi ca sem qualquer renda, quer do INSS, quer 
da empresa!

Além da sobredita ação judicial contra o INSS 
- deve se analisar também a possibilidade  de uma 
ação trabalhista de indenização por danos morais 
por eventual culpa da empresa na doença que o aco-
meteu.

ALMIR SARMENTO & FILHOS ADVOCACIA
FONES: (51)3013-1928 / 3226-0303

WHATSAPP: (51)99875-0370
AV. BORGES DE MEDEIROS, 453, CONJ. 104 - 

CENTRO HISTÓRICO - POA/RS

Dica Jurídica
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Horóscopo / Negócios



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&


