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15 Anos de Jornalismo

contato@procureacherevista.com.br

Av. Assis Brasil, 4047
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Saúde e Bem-Estar

Grande 
Promoção

Retirada no balcão

2Grande
Pizzas

35cm
Sendo que cada pizza pode ter até 

2 sabores: calabresa, mussarela, alho e óleo, 
milho, siciliana, toscana, mafiosa, jardineira, 
bacon, frango e catupiry, margarita, palmito, 

napolitana e banana.
*Consulte taxa de entrega.

Tele-Entrega
3386.7171
3386.9000

986.860.304
Av. Alberto Pasqualini, 475 - Jardim Itu-Sabará

PIZZA PEQUENA/ 25cm

Sem borda

2 Sabores
R$ 29,90

PIZZA GRANDE/ 35cm

Sem borda

4 Sabores R$ 39,90

PIZZA SUPER FAMÍLIA/ 45cm

Sem borda

4 Sabores
R$ 49,90

www.ofornopizzariapoa.com.br

Selo
Fidelidade

Junte dez (10)
selos das embalagens

Super Família
e troque por uma

984.981.206

Enfermagem 24horas
Serviço médico
Nutricionistas
Fisioterapia

51 3062-6062

R. Gana, 1113 - Vila Ipiranga, Porto Alegre

51 985 157 227
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Saúde e Bem-Estar

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

・ MÉDICO GERIATRA
・ ENFERMAGEM 24hs
       Equipe própria -  prontuários diários
・ FISIOTERAPIA
       At ividade física orientada
・ TERAPIA OCUPACIONAL
       Est imular convívio e memória
・ NUTRICIONISTA 
       6 refeições diárias e sobremesa
・ QUALIDADE DE VIDA
       Natureza - Tranquil idade
・ AMPLOS JARDINS ENSOLARADOS
       80m do Rio Guaíba
・ AMBIENTE FAMILIAR
       Visitas l ivres
・ MONITORAMENTO POR CÂMERAS
       Disponível aos familiares pela internet
・ BIBLIOTECA , INTERNET, WIFI E TV A CABO
・ ALVARÁ DE SAÚDE - CGVS
・ ALVARÁ DOS BOMBEIROS - PPCI

Residencial Geriátrico Casas de Belém

Telefones:

51 3516.1937
51 3516.1938
51 99630.9001
www.casasdebelem.com.br

Av. Heitor Vieira 187, Belém Novo, 
Porto Alegre/RS

Telefone: 3279.3603 / 99203.3868
Rua Gávea, 362 - Ipanema

Oferecemos:

 Enfermagem 24 hs
 Médico Assistente
 Nutricionista
 Fisioterapeuta
 Terapia Ocupacional

Residencial Geriátrico Gávea

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas
Consertos de relógios,

pilhas e pulseiras
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Saúde e Bem-Estar

também na Internet
www.procureacherevista.com.br

Pilates é um método de condicionamento 
físico caracterizado por alongar e fortalecer 
global e simultaneamente a musculatura. 
Distingue-se por atuar de forma mais 
consistente sobre a musculatura 
abdominal a famosa – “casa de força” – 
por meio de exercícios de baixo impacto 
e com poucas repetições. Os exercícios 
podem ser realizados nos típicos aparelhos 
criados por Joseph Pilates como também 
sobre um colchonete. No universo de 
exercícios o método se ajusta para todas 
as pessoas e faixas etárias de acordo com 

PILATES PARA TODOS

suas características e necessidades. Dos 
seus saudáveis benefícios destacamos 
músculos mais fortes, mais equilíbrio, 
flexibilidade, coordenação, respiração, 
uma mente ativa e forte capaz de 
controlar o corpo e por fim uma maior 
auto-estima. Para Joseph Pilates, “Se aos 
30 anos você está sem flexibilidade e fora 
de forma, você é um velho. Se aos 60 anos 
você é flexível e forte, você é um jovem.”

                                    Profª Drª Clarissa Biehl Printes
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Saúde e Bem-Estar

No exterior a campanha é chamada de 
Movember (Moustache + November em 
inglês. Bigode e Novembro). Começou 
em um Pub, na Austrália, em 1999. Um 
grupo de amigos teve a ideia de deixar 
o bigode crescer durante todo o mês 
como apoio à conscientização da saúde 
masculina e arrecadação de fundos 
para doação às instituições de caridade. 
O mês de novembro foi o escolhido 
justamente por comemorar no dia 17 o 
Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata.

A campanha foi um sucesso, alguns 
anos depois o país todo estava 
participando e foi criada o Movember 
Foundation Charity em 2004. A ideia 
então era que os homens deixassem 
o bigode crescer durante todo o mês 
de novembro (as mulheres davam seu 
apoio usando a cor azul ou bigodes 
falsos) para espalhar a conscientização 
da importância do cuidado a saúde 
masculina, com foco principal no câncer 
de próstata e depressão. Além disso, 
diversos eventos de arrecadação de 
fundos foram criados.

Hoje a campanha já é mundial, 
inclusive o bigode se tornou pouco para 
os participantes. Atualmente é comum o 
movimento levar o nome de “No Shave 
November” que seria, em tradução livre, 
Novembro sem se barbear. Durante esse 
período os envolvidos cultivam não mais 
só o bigode, mas também a barba. Alguns 
países continuam com o nome original 
(Movember ou No Shave November) e 
alguns – como o Brasil – utilizam o nome 
Novembro Azul, já que além do bigode 
a cor azul é símbolo da Campanha. A 
ideia é o máximo de pessoas usarem a 
cor azul, o bigode e a barba para deixar 
os “desentendidos” curiosos do motivo e 
então a partir dessa curiosidade espalhar 
a conscientização sobre a prevenção ao 
câncer de próstata através dos exames 
regulares e a atenção à saúde masculina.

NO BRASIL
Quem trouxe a campanha para o 

Brasil foi o Instituto Lado a Lado pela 
Vida em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Urologia. A campanha ainda 
está crescendo por aqui, mas no ano 
passado foram realizadas 2.200 ações 
oficiais em todo o país e, assim como no 
Outubro Rosa, há a bela iluminação de 
pontos turísticos. Diversas celebridades 
e instituições apoiam a campanha e 
muitos eventos são criados para espalhar 
informação e arrecadar dinheiro para a 
causa. Com toda essa iniciativa, hoje a 
Campanha Novembro Azul faz parte do 
calendário nacional de prevenções.

NOVEMBRO AZUL

          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS
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Saúde e Bem-Estar

Recanto Geriátrico

Doce Lar

Janaina
janacv2004@yahoo.com.br

99348-3807
3219-9310

99606-9279

Os pés são uma parte do corpo que 
nem sempre nos lembramos de cuidar 
como deveríamos. Quando isso acontece, 
o resultado pode ser visto e sentido: 
pele grossa, ressecamento, descamação, 
formação de odores e, em casos mais 
graves, rachaduras e até sangramentos.

Para recuperar o tempo perdido e chegar 
com seus pés tinindo para o verão - sem 
qualquer vergonha de exibi-los por aí - 
preparamos uma listinha simples de 
cuidados com os pés que você deve ter 
ao longo de todo ano para ter uma pele 
sempre macia e lisinha.

Se você precisa usar tênis, dê prefe-rência 
para meias de boa qualidade, de algodão. 
Elas absorvem melhor a transpiração e 
protegem os pés dos fungos e bactérias 
causadoras do mau cheiro e de micoses.

Seque e areje seus calçados depois 
de usá-los, deixando-os por pelo menos 
duas horas em local aberto e ventilado.

Opte por calçados confortáveis, feitos de 
couro natural e forrados.

Previna-se! Se você transpira muito 
nos pés, use produtos como pó-pédico, 
antisséptico e desodorantes próprios. Há 
várias opções disponíveis no mercado.

CUIDADOS COM OS PÉS, 
DICAS PARA MANTÊ-LOS LISINHOS E BEM HIDRATADOS

Atendimento para 3ª Idade

Rua Itaipava, 44 - Cavalhada - Fones: 3012 7099 / 996 816 980

Quartos com três tipos
de acomodações

Atendimento Médico
Enfermagem 24h
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Saúde e Bem-Estar

Oralmob

IMPLANTES

PRÓTESES

APARELHOS

BOTOX

LENTES DE CONTATO

Odontologia personalizada

Av. Otto Niemeyer, 2597 | Porto Alegre

51 3219.1985 | 51 986.237.486&

Resp. Téc. Dr. Sérgio Brum Jr. CRORS 23272

também na Internet
www.procureacherevista.com.br
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Estar bem vestida significa conhecer bem o 
seu corpo e saber o que deve ser valorizado e 
disfarçado, favorecendo e facilitando na hora 
de escolher uma roupa.

Para os padrões da moda existem cinco 
tipos de corpo feminino: Ampulheta, Oval, 
Retângulo, Triângulo e  Triângulo Invertido.

Identifique o seu biotipo, e aproveite as dicas!

TIPOS DE CORPO – QUAL É O SEU?

Em geral, este tipo de corpo pode usar 
quase tudo, porém deve-se tomar cuidado 
com roupas muito justas, que possam parecer 
vulgar ou muito largas, que prejudiquem a 
forma. 

Use cintos ou faixas, calças e saias leves, 
casacos ou blazer com um bom corte, jeans 
cigarrete, vestidos transpassados, peças de 
cintura alta ou marcada. Evite calças muito 
justas e roupas com corte reto, especialmente 
casacos de abotoamento duplo.

Como os quadris, cintura e ombros têm 
praticamente o mesmo tamanho, o objetivo 
é afinar o corpo e criar uma ilusão de cintura, 
ou pelo menos, desviar o olhar deste ponto.

Use saias rodadas, vestidos tomara-que-
caia, calças estampadas ou com volume e 
cintos que combinem com as cores do look. 
Evite roupas com estampas grandes, golas 
altas, calças de cós largo ou cintura alta e  
blusas justas com calças justas.  

Este biotipo, tem ombros estreitos, quadris 
mais largos e coxas volumosas. 

Para harmonizar a silhueta, é necessário 
disfarçar os quadris, chamando a atenção 
para a parte de cima do corpo. 

Use maxicolares e lenços. Peças em tons 
mais escuros na parte de baixo ou listras 
horizontais na parte de cima. Evite cintos na 
altura dos quadris, bolsos volumosos, saias 
com pregas, bolsas a tiracolo e blusas na 
altura do quadril.

É necessário criar a sensação de seios e 
ombros menores e quadris maiores, assim as 
proporções ficarão balanceadas. 

Use  decotes em “V”.  Peças de baixo com 
bolsos ou detalhes que chamem a atenção. 
Estampas na parte de baixo e cores escuras 
na parte de cima. Também pantalonas e saias 
evasê.  Evite saias justas com blusas justas, 
camisas, blusas e casacos estampados, 
colares volumosos, leggings e calças skinny, 
decote canoa e estampas hotizontais.

Valorize as áreas mais finas do seu 
corpo, como: pulsos, mãos, colo, pernas e 
tornozelos. Abuse de decotes em “V”, que 
criam a sensação de profundidade. Os 
colares também devem seguir o decote, com 
caimento mais longo e longe do pescoço.  
    Use blusas na altura do quadril e mangas ¾. 
Calças tipo pantalona e peças com detalhes 
verticais valorizam a silhueta. Evite estampas 
grandes, principalmente nas blusas, pois elas 
ampliam o volume.

Moda e Beleza

Cuidado - Carinho
Respeito
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Gastronomia

Frutas e Verduras
Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

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

cdedosdemel
* Consulte tele-entrega

CONFEITARIA
Doces, tortas e salgados 

artesanais por encomenda.

ACEITAMOS CARTÕES

51 3383.1639&

www.confeitariadedosdemel.com.br

MODO DE PREPARO
Bata no liquificador o leite Condensado, 

creme de leite e leite de coco, por 5 minutos. 
Enquanto isso, dissolva o pudim de Maria 

mole com o leite quente. Após, coloque no 
liquificador para bater por mais 2 minutos.  

Coloque em uma forma de pudim e deixe 
na geladeira por 2 horas e sirva.

INGREDIENTES
• 1 lata de leite condensado
• 1 caixa de creme de leite
• 1 garrafa (peq.) de leite de coco
• 2 caixas de pudim de Maria mole
• 250 ml de leite
• 100g de coco ralado

PUDIM RÁPIDO DE MARIA MOLE
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Gastronomia

Faça de seu evento
domiciliar uma

festa gastronômica
Solicite uma visita e confira nosso orçamento

Buffet
Churrasco
Coquetéis

51 999 716 122

bandeja

Restaurante e Pizzaria

Pérola Negra

Av. Guaíba | Praia de Ipanema | Porto Alegre
De terça a domingo das 11h às 23h

Venha conhecer o Pérola 
Negra, se deliciar com nosso 
cardápio além de desfrutar de 

uma linda paisagem

( 99265.0455 | 98515.6887(51) 



Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98612Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98612

Residencial Comercial

paulodutra217@gmail.com

997.930.802
984.339.161

Móveis Novos
e Usados

Montagem e desmontagem
de móveis 

PAPA LÉGUAS 

TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Aceitamos
as seguintes formas
de pagamento:

Aceitamos Cheque

Móveis Residenciais
Linha Escritório

Dormitórios e Salas
Cozinhas Moduladas

Colchões

(51) 3343-1012
(51) 3023-7990

E-mail: bellacasa476@gmail.com

Av. Pres. Franklin Roosevelt, 476
Navegantes - Porto Alegre/RS

ELETRICISTA
Luís Augusto Silva

Fone e     : (51) 984.696.349

Aceito cartões:

Instalações Elétricas em Geral
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos
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Residencial Comercial

Madeiras para Vigamento

 Manutenção de Condomínios e 
Residências

 Reformas  Telhados  Pinturas
 Texturas  Impermeabilização

 Hidráulica e Elétrica 
e outros serviços...

FINANCIAMENTO EM ATÉ 12X
SOLICITE SEU ORÇAMENTO GRATUITO.

DEUS TE ABENÇOE!E-Mail: ygsarsplit@yahoo.com

INSTALAÇÃO E PRÉ
ELÉTRICA

MANUTENÇÃO & LIMPEZA DO SEU AR
COMPRE SEU AR CONDICIONADO CONOSCO

ORÇAMENTO GRATUITO

51 9.8486.196951 9.8486.1969COM IGOR CEL:
OU CHAME NO         ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Limpar vidros de janelas e de portas, 
espelhos e boxes de banheiro é uma tarefa 
mais ingrata do que parece. Muitas vezes, essas 
superfícies acabam ficando cheias de marcas e 
respingos, arranhadas ou com os cantos sujos. 

Mas, com o uso de produtos e de técnicas 
adequados, os vidros da sua casa podem ficar 
impecáveis.

COMO DEIXAR OS VIDROS DA SUA CASA LIMPOS E BRILHANDO

Basta misturar vinagre branco com detergente 
neutro na mesma proporção e aplicá-los com 
uma palha de aço embebida na mistura. 

Deve-se fazer movimentos circulares e leves, 
para não arranhar o vidro.

Em seguida, enxágue a superfície e aplique 
álcool com a ajuda de uma folha de jornal, para 
tirar possíveis manchas e dar brilho ao vidro. O 
procedimento deve ser repetido a cada 30 dias.

O resultado é visível principalmente nos 
boxes, que embaçam e ficam com uma crosta 
ao longo do tempo, por causa do acúmulo 
de resíduos de xampu e sabonete. Além da 
lavagem mensal, mantenha os vidros livres de 
poeira, limpando-os com frequência, usando 
espanador ou pano macio e seco.



Pet & Agro

PET SITTER
DENISE
Trabalhe tranquilo.

Viaje tranquilo.

Cuido do seu amigo para você.
Contato: (51) 99342-3412

Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98614

Para realizar esse cuidado, você vai 
precisar de um cortador de unha espe-
cífico, que pode ser do tipo alicate ou 
guilhotina, de diferentes tamanhos.   

Existem muitas marcas disponíveis no 
mercado e são vendidos em pet shops 
ou até mesmo pela internet, com preços 
acessíveis.

O cortador do tipo alicate atua como 
uma tesoura, no qual a unha é posicionada 
entre as lâminas. Já na guilhotina há um 
espaço onde se insere a unha e a lâmina 
se move verticalmente para cortá-la. Nada 
de usar cortador de unhas de humano ou 
qualquer tesoura. Isso pode machucar o 
animal e ainda não cortar a unha, como 
deveria. 

Se estiver em dúvida em qual modelo ou 
tamanho escolher, peça ajuda ao médico 
veterinário.

O ideal é acostumar seu animal com 
o corte de unha desde filhote. Mesmo 
que ele não precise, você apenas simule 
o corte, para que ele se acostume com o 
procedimento. Assim, quando ele crescer, 
já estará acostumado a cortar as unhas 
e deixará você realizar o corte sem ficar 
agitado ou estressado.

O corte nas unhas pode ser feito a partir  
dos 2 meses de vida, semanalmente 
ou a cada 15 dias, até que o animal se 
adapte. Sempre ao final de cada treino, 
recompense-o com algo que ele gosta 
muito, como petiscos ou brincadeiras.

O momento de aparar as unhas deve ser 
divertido para seu pet, por isso, distraia seu 
peludo com petiscos e brinquedos.

Aproveite para realizar o corte das unhas 
em um momento em que seu animal esteja 
tranquilo. Após o corte, brinque bastante 
com seu pet e faça carinho para deixá-lo 
bem contente, associando este momento 
a algo positivo.

CORTANDO UNHAS DE CÃES E GATOS EM CASA

também na Internet
www.procureacherevista.com.br



Pet & Agro

Final de ano é sinônimo de muita alegria, festa 
e diversão para todos, no entanto, para nossos 
amiguinhos de quatro patas é um período muito 
complicado e que inspira cuidados específicos. 
Segundo especialistas, o barulho incomoda 
tanto os cães porque eles têm a audição quatro 
vezes mais potente que a dos seres humanos, 
fazendo com que muitos animais em virtude 
do medo dos fogos de artifício tentem escapar, 
pulando janelas, muros e passando entre 
as frestas dos portões.  Nesta época do ano 
ocorre à maioria das perdas dos cães e nossa 
recomendação é para que protejam seus 
animais no intuito de evitar fugas e acidentes.

Daremos algumas dicas para os períodos de 
festas onde os foguetes ainda são os principais 
vilões do sossego de nossos pets.

1- Sempre deixar os animais em ambientes 
fechados, manter as janelas e cortinadas 
fechadas, criando um local onde seu animal se 
sinta seguro e confortável, preferencialmente 
perto da família.  
2- Ligue a televisão, coloque uma música para 
ajudar a abafar o barulho dos fogos de artifício. 

3- Coloque tufos de algodão no ouvido 
do animal, isso evitará que ele escute com 
tanta intensidade o barulho e amenizará seu 
sofrimento.

4- Solte a coleira. Nunca deixe seu animal preso 
a guias, correntes, cordas, pois muitos animais 
morrem por enforcamento tentando fugir dos 
fogos e rojões.

5- Evite dar grande quantidade de alimentos, 
ração, nos dias de foguetório para evitar 
problemas de torção gástrica. Prefira alimentos 
leves e uma boa série de brincadeiras e 
exercícios para acalmar seu pet.

6- Coloque placa de identificação no seu cão. 
No Brasil não temos o hábito de identificar 
nossos animais. Não basta apenas colocar o 
microchip e achar que seu animal está seguro, 
pois pouquíssimas pessoas possuem um leitor 
em suas residências. Informe o nome do animal 
e seu telefone de contato, isso irá facilitar a 
devolução caso ele fuja.

CÃES & FOGUETES
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Canis individuais       Ambiente climatizado
Recreação       Busca e entrega

Belém Novo - Porto Alegre - RS
(51) 3516 - 9524 / (51) 99159-9922

www.sunsetdog.com.br

3907.8445
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Profissionais ao seu alcance

CLIMATIZAÇÃO BECKER
Especializada em SPLIT

INSTALAÇÃO - LIMPEZA - MANUTENÇÃO - ELÉTRICA
Prediais Residenciais Comerciais

CLIMATIZAÇÃO
BECKER Orçamento Gratuito

(51) 993.786.020   | 996.750.401   | 985.798.469 até 12X

E DEMAIS MARCAS

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!
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Rua Agenor Mendes Ouriques, 241 - Bairro Guarujá - Porto Alegre - RS

Marcenaria Martins

Serviços Gerais: 
Mão de Obra Especializada - Reformas em Geral 

Pinturas e Texturas - Hidráulica - Colocação de Pisos e Porcelanato 

Rua Vincenzo Gallicchio, 45 - Jd. Vila Nova
www.marcenariamartins-rs.com.br - contato@marcenariamartins-rs.com.br

Esquadrias Sob Medida - Reformas - Venezianas
Escadas - Mezaninos e Colocações 

 (51) 3178.0565   /   98522.3785   /   99408.7868
(51) 3557-1318 / 98308-4277
mqgimpermeabilizacao@gmail.com

Gilney Silva
Sócio Gerente

IMPERMEABILIZAÇÃO
Protegendo sua casa contra a chuva e a umidade

Terraços     Piscinas
Banheiros     Caixas d’água

Telhados     Lajes     Floreiras
Coberturas     Paredes     Sacadas

Pintura e Gesso

APROVEITE A VIDA 
QUE A DE PERBA FAZ!

SUPORTE TÉCNICO 
QUE SATISFAZ.

INSTALAÇÃO de aparelhos tipo 
SPLIT e de JANELA 

(linha Comercial ou Residencial).
MANUTENÇÃO Preventiva ou Corretiva.

LIMPEZA Geral (a MELHOR), 
desentupimento de DRENO.

Troca de MOLDURAS velhas por tratadas.
Confecção de CALHA para drenagem.

Especialização em:
Instalação correta no padrão 
de fábrica.
Garantia de um ano para 
vazamento da instalação.

Serralheria Belmonte
Sérgio Belmonte

belmonteserralheria@yahoo.com.br
Av. Paula Soares, 133

Itú Sabará | Porto Alegre | RS

986.315.260
996.988.916&

Conserto em geral e colocação de concertina

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao
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Canis individuais       Ambiente climatizado
Recreação       Busca e entrega

Belém Novo - Porto Alegre - RS
(51) 3516 - 9524 / (51) 99159-9922

www.sunsetdog.com.br

06 meses à 10 anos
ZONA
SUL

(51)               984.825.288 |985.450.319    |984.999.358&

24
HORAS

Aceitamos Mensalistas,
Meio turno e Diaristas

Funcionamento de janeiro a janeiro.

Tenha o seu banner no site da 

51 3907-8445 / 996-136-98651 3907-8445 / 996-136-986
Saiba mais:

www.procureacherevista.com.br

Em Janeiro: Lançamento do Web App
da ProcureAche

Eletricista
Pesquise pelo profissional 

que você precisa

Eletricista João
Fone: (51) 3333-3333

Ache com facilidade e entre 
em contato por um toque apenas!

Não fique fora dessa! Garanta o seu lugar nos celulares e na Web!



Não obstante o empenho e zelo dos nossos 
profissionais de medicina, existem fatos que 
extrapolam as competências dos médicos 
– tais como exames médicos equivocados, 
problemas burocráticos que atrasam um 
pronto atendimento, equipamentos hospi-
talares com defeitos, etc. Na realidade, a 
maioria dos pacientes não busca maiores 
esclarecimentos quanto a natureza das suas 
doenças, não entendendo corretamente o 
que está acontecendo, fragilizados que estão, 
e ficam tendentes – junto com seus familiares, 
a se deixarem levar, às vezes, por tratamentos 
indicados, sem considerarem a importância de 
uma segunda opinião médica em casos mais 
graves, mais complicados. 

Na realidade, o resultado negativo de 
um tratamento, ou o surgimento de um 
novo problema de saúde no curso de um 
tratamento, até mesmo como consequência 
deste, não pode ser compreendido como um 
erro médico, mas qualquer dano material, 
físico, moral e estético – que venha decorrer 
de uma má prática médica, ou de uma 
falha no tratamento em geral – quer por  
imprudência, imperícia ou negligência, geram 
indiscutivelmente o dever de indenização 
por quem deu causa ao prejuízo sofrido pelo 

paciente, conforme previsão da Carta Maior, 
dispondo em seu art. 5º, inc. X:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das  pessoas, assegurado o 
direito a indenização,  pelo  dano material ou 
moral decorrente de sua violação”. 

Por fim, cumpre ainda esclarecer que 
eventual indenização poderá ser pleiteada 
judicialmente quer pelo próprio paciente, bem 
como por este e/ou por seus familiares que 
igualmente foram atingidos pelo mal sofrido, 
como os cônjuges, filhos, irmãos e pais.

ALMIR  SARMENTO   &   FILHOS   -   A  D  V  O  C  A  C   I   A
Avenida Borges de Medeiros, 453, Conjunto 

104, Porto Alegre - RS
3026-0303 / 3013-1928  whatsapp 99875-0370 

/ almirsarmento@hotmail.com

DANOS MORAIS / ERRO MÉDICO

CassandraBaldessar
Advogada  -  OAB/RS 56.861

Rua Adelino Machado de Souza, 476 - Farrapos
Porto Alegre / RS - 90245-020

(51) 98404-2878 - Vivo
(51) 98501-1933 - Oi

(51) 3325-9234

E-mail: cassandra.advogada@gmail.com

Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98618

Assessoria Jurídica

www.tkbrondani.com.br | thiago@tkbrondani.com.br
Av. Carlos Gomes, 1610/607 - Três Figueiras - Porto Alegre

T r â n s it o : R ec ur s o de mul t a s - S us pen s ã o de C N H  

Fone/Fax: 51 3084-4545 | Celular: 51 9999.33.888

Indenizações em geral
Cobranças
Acidentes de trânsito
Locações
Contratos em geral

Defesa do consumidor
Ações trabalhistas
Alimentos e pensão
Inventários e partilhas
Investigação de paternidade
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ADVOGADOSADVOGADOS

Novembro será marcado como o mês em 
que começa a vigorar  a Reforma trabalhista 
aprovada pela pelo Congresso Nacional e já em 
vigor a a partir deste 11/11/2017, trazemos aos 
leitores algumas alterações que certamente irá 
impactar a vida dos trabalhadores brasileiros: 
Remuneração: Atualmente, a remuneração 
por produtividade não pode ser inferior à 
diária correspondente ao piso da categoria ou 
salário mínimo. Com a reforma trabalhista, o 
empregador paga somente pelas horas efeti-
vamente trabalhadas. O contrato de trabalho 
nessa modalidade deve ser firmado por escrito 
e conter o valor da hora de serviço. 
Descanso: O trabalhador que atua no regime de 
trabalho de 8 horas diárias tem direito a uma hora e 
ao no máximo duas horas de intervalo para repouso 
ou alimentação. Pelo projeto, o intervalo dentro da 
jornada de trabalho poderá ser negociado, desde 
que tenha pelo menos 30 minutos. 
Férias: As férias de 30 dias podem ser fracionadas 
em até dois períodos, sendo que um deles não 
pode ser inferior a 10 dias. Há possibilidade de 
1/3 do período ser pago em forma de abono. 
Com a reforma, as férias podem ser fracionadas 
em até três períodos, sendo que um deles não 
pode ser inferior a 14 dias corridos e os períodos 
restantes não sejam inferiores a cinco dias 
corridos cada um. A reforma também proíbe que 
o início das férias ocorra no período de dois dias 
que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado. 
Trabalho temporário: O texto retira as alterações 

de regras relativas ao trabalho temporário. A Lei da 
Terceirização (13.429/17), sancionada em março, 
já havia mudado as regras do tempo máximo 
de contratação, de três meses para 180 dias, 
consecutivos ou não. Além desse prazo inicial, 
pode haver uma prorrogação por mais 90 dias, 
consecutivos ou não, quando permanecerem as 
mesmas condições. 
Demissão: Atualmente, a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) prevê demissão nas 
seguintes situações: solicitada pelo funcionário, 
por justa causa ou sem justa causa. Apenas no 
último caso, o trabalhador tem acesso ao FGTS, 
recebimento de multa de 40% sobre o saldo 
do fundo e direito ao seguro-desemprego, 
caso tenha tempo de trabalho suficiente para 
receber o benefício. Pelo novo texto, o contrato 
de trabalho poderá ser extinto de comum 
acordo, com pagamento de metade do aviso 
prévio e metade da multa de 40% sobre o 
saldo do FGTS. O empregado poderá ainda 
movimentar até 80%  do valor depositado pela 
empresa na conta do FGTS, porém não terá 
direito ao seguro-desemprego. 
Bom pessoal, continuamos na próxima edição 
trazendo aos leitores as principais novidades da 
Reforma trabalhista, até lá e fiquem com Deus.

REFORMA TRABALHISTA

ÊNIO RENATO ALVES JUNIOR - A D V O G A D O S
Av. Otto Niemeyer, 3575 - Cavalhada - POA - RS

3022-7394 / 984-302-496
eniorenatoadvogado@gmail.com
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A norma NBR 14136/2002 estabelece o padrão 
brasileiro para tomadas e plugues elétricos. Há 
dois tipos básicos de plugues e tomadas:

Plugues e tomadas para 10A (orifício de 
entrada de 4,0 mm): plugues com pinos 
menores e tomadas com orifícios menores. 
É o padrão utilizado pela maioria dos 
equipamentos do dia-a-dia (como televisores, 
computadores, etc.) e em ambientes mais 
gerais (salas, quartos, escritórios, etc.).

Plugues e tomadas para 2oA (orifício de 
entrada de 4,8 mm): possuem capacidade de 
carga reforçada. Pinos e orifícios de tomadas 
mais grossos. Recomendados para cozinhas, 
banheiros e ambientes com equipamentos que 
exijam capacidade maior (geladeira, microondas, 
aspirador de pó, fogão elétrico, etc.).

O objetivo da diferença entre os plugues/
tomadas é evitar que eletrodomésticos com 
plugues de 20A sejam inseridos em tomadas 
de 10A (plugues 10A podem ser inseridos em 

tomadas 20A, ainda que não seja recomendado).
Em uma tomada de 10A, a capacidade total 

dos aparelhos conectados a ela não deve exceder 
10A. A potência máxima, se a tomada está ligada 
à rede 127V, é de 1270W (127 x 10) e de 2200W 
(220x10) se estiver conectada à rede 220V.

Em uma tomada de 20A, a capacidade 
total dos aparelhos conectados a ela não 
deve exceder 20A. Não se recomenda uso de 
múltiplos aparelhos ligados à mesma tomada 
e cada equipamento elétrico cuja corrente 
nominal seja maior do que 10A deve ter um 
circuito elétrico em separado. A potência 
máxima, se a tomada está ligada à rede 127V, 
é de 2540W (127 x 20) e de 4400W (220x20) se 
estiver conectada à rede 220V.

A recomendação da bitola (grossura) dos fios 
a serem utilizados para tomadas é, no mínimo, 
de 2.5 mm que suporta, sem aquecer, cerca de 
21A. Fios mais grossos podem ser utilizados, 
nunca fios mais finos.

DIFERENÇA ENTRE TOMADAS DE 10A E 20A



T: 98917.1298 | 98052.5689     | 99512-4766

¥	Lou�a	e	limpeza	festas	de
fam�lia/amigos	e	comercial;

¥	Passa	roupa;
¥	Limpeza	residencial,
comercial	e	industrial

O ventilador sempre foi a principal 
ferramenta para espantar o calor, e mesmo 
agora, em dias mais frios, o uso do ventilador 
continua alto, talvez não só para refrescar, mas 
para espantar insetos. Com o exagero no uso 
desse eletrodoméstico é muito importante 
que alguns cuidados sejam tomados para que 
o bom funcionamento seja garantido.

1 – LIMPEZA CONSTANTE
Como o uso dos ventiladores está em alta, 

manter os aparelhos limpos é de extrema 
importância para que o ventilador funcione 
perfeitamente. Retire a grade de proteção, 
limpe as pás do ventilador, primeiro com um 
espanador ou pano seco, para tirar o excesso 
de poeira, depois use um pano úmido para 
limpar as pás. Certifique-se de que o pano 
não está molhado demais, isso pode danificar 
o ventilador. Coloque a grade de proteção no 
lugar e pronto! 

2 – PASSE ÓLEO NAS ENGRENAGENS
Os ventiladores, em sua grande maioria, 

usam um sistema de rotação para circular 
o ar em todo o ambiente, com o tempo as 
engrenagens precisam de certos cuidados.
Veja se é possível abrir a parte do motor do 
ventilador, se conseguir, aplique um pouco de 
óleo nas engrenagens do ventilador e feche 
novamente.

3 – NÃO DEIXE O VENTILADOR NA TOMADA 
QUANDO ESTIVER DESLIGADO

Quando não estiver usando o aparelho, 
certifique-se de que ele não está ligado na 
tomada. Além de gastar energia, mesmo com 
ele desligado, uma descarga elétrica pode 
queimar os circuitos internos do ventilador.

4 – CUIDADO COM AS QUEDAS
Tome cuidado para não deixar seu ventilador 

nas beiradas dos móveis, próximos às crianças 
e animais para evitar quedas e assim prejudicar 
o funcionamento do ventilador.
Se o ventilador for de teto ou de parede, 
procure apertar os parafusos de tempos em 
tempos para certificar de que estão presos de 
forma segura.

Com essas dicas, fica mais fácil cuidar e 
preservar o seu ventilador, para que ele te 
ajude muito mais nos dias de calor.

APRENDA A COMO CUIDAR BEM DO SEU VENTILADOR

Loja do Vidro
Vidros, espelhos, tampos de mesa, 
fechamento de sacadas, telhados e 
manutenção de sacadas.

(51)3398-4909  (51) 9-8238-6055
Orçamento gratuito - Entrega Rápida     lojadovidro@lojadovidro.com.br

LS
VIDROS

PROMOÇÃO DE VERÃO R$ 370,00 
Na compra de um BOX Incolor e Kit Prata Fosco até 1,20 x 1,90 

 Ganhe de Brinde uma prateleira de vidro 20 x  20.
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Serviços Especializados

SERVIÇOS PARA COMÉRCIO, INDÚSTRIA, CASAS E APARTAMENTOS

ATENDIMENTO EM PORTO ALEGRE E GRANDE PORTO ALEGRE

-  Troca de regulador de pressão, medidor de gás, 
   mangueiras de gás, válvulas esféricas
-  Reforma e Pintura em Tubulação de Gás
-  Detector de Vazamento de Gás
-  Teste de Estanqueidade, Laudo e Art
-  Revisão na Central de Gás e nos Andares onde 
   ficam os Medidores. 
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98201-4349

Com a presença de crianças, 
se tornam ainda mais atrativas 
e são uma ótima alternativa 
de lazer para quem está longe 
das praias e dos clubes, por 
exemplo. Porém, apesar de 
os cuidados exigidos serem 
menores, eles existem e são 
necessários. Principalmente se 
a piscina for utilizada mais de uma vez sem que a água 
seja trocada, o que é bastante comum.

Isso porque realizar a troca constante acarreta em 
altos custos e não é indicado por profissionais, ainda 
mais quando se tomam os cuidados necessários. Des-
se modo, garantir a qualidade da água é fundamental 
e evita, inclusive, riscos à saúde, como transmissões de 
doenças e problemas de pele.

Normalmente, a piscina de plástico costuma ser 
armada em espaços externos, como em jardins ou 
quintais. Desse modo, é comum a presença de insetos 
mortos e folhas na água, os quais devem se retirados 
diariamente com a ajuda de uma peneira plástica. 
Além disso, se a sujeira costuma acumular rapidamen-
te, uma das opções é comprar uma capa protetora 
para os momentos em que piscina não é utilizada.

 Você sabe como tratar uma piscina de plástico?
Realizada a limpeza da piscina, chega a hora de cui-

dar da qualidade da água. Nesse caso, é preciso ficar 
atento. Como explicam profissionais especializados 
em piscinas de plástico, o tipo de tratamento depende 
do tamanho da piscina. Quanto maior, mais alta será a 

quantidade utilizada de produ-
tos. Além disso, a frequência de 
uso também influencia.

Por falar em produtos, são 
necessários os seguintes:

Cloro: aplique 4 gramas de 
cloro granulado (ou 15ml de 
cloro líquido) para cada 1.000 

litros de água 3 vezes por semana;
Algicida: pode ser aplicado apenas 1 vez por sema-

na, com quantidade de 5ml para cada 1.000 litros de 
água;

Clarificante: não precisa ser usado regularmente. É 
recomendado para quando a água estiver turva esver-
deada. Em casos assim, a medida é de 4ml para cada 
1.000 litros de água;

Ademais, um medidor de pH também é aconselhá-
vel. Além disso, existem no mercado alguns produtos 
conhecidos como “3 em 1”, que contêm cloro, algicida 
e clareador juntos. As especificações de uso serão de 
acordo com cada fabricante. Em todos os casos, os 
produtos devem ser aplicados após o último banho, 
assim como a piscina deve ser evitada por pelo menos 
10 horas.

Cabe destacar ainda que piscinas acima de 2.500 
litros necessitam contar ainda com filtro, o qual deve 
ser ligado por pelo menos 3 horas ao dia. Conforme 
especialistas, o custo do equipamento é compensado 
pela economia na água, que pode ficar até 3 meses 
sem ser trocada.

VOCÊ SABE COMO TRATAR UMA PISCINA DE PLÁSTICO?
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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

1. Prefira lâmpadas que economizam mais energia, 
como as LED – em uma lâmpada incandescente co-
mum, menos de 10% da energia que passa por ela é 
transformada em luz. Os outros 90% de eletricidade 
são perdidos na forma de calor, por isso as lâmpadas 
desse gênero ficam quentes quando ficam acessa por 
muito tempo;

2. Os aparelhos de ar condicionado de alta eficiência 
podem gerar uma economia de até 50%, pois atingem 
a temperatura desejada mais rapidamente. Além disso, 
quando estiver usando, mantenha os filtros limpos, por-
tas e janelas bem fechadas, para evitar a entrada de ar do 
ambiente externo, isso dificulta a troca térmica do gás 
com o ar, aumentando a pressão interna no sistema e 
consequentemente reduzindo a eficiência do aparelho;

3. Escolha uma máquina de lavar de alta eficiência 
e com capacidade para atender as necessidades da fa-
mília. Espere acumular roupas para utilizar a máquina 
de lavar menos vezes. As máquinas para lavar roupas 
também são uma alternativa econômica para o serviço 
manual porque limpam mais peças de uma vez;

4. Aproveite ao máximo a luz do dia deixando corti-
nas e portas abertas. Em caso de mesas de trabalho e 
de leitura, coloque-as próximas às janelas.;

5. Prefira geladeiras e freezers com eficiência energé-
tica, portanto, mais econômicos. Instale o aparelho em 
local bem ventilado e longe de fogões, aquecedores ou 
locais onde bate sol, para evitar gasto desnecessário de 

energia. Não abra a porta sem necessidade ou por tem-
po prolongado. Evite guardar líquidos em recipientes 
sem tampa ou forrar as prateleiras da geladeira com 
vidros ou plásticos;

6. Se possível, evite usar aparelhos elétricos durante 
o horário de pico, de maior consumo de energia (das 
18h às 21h);

7. Desligue a função de standby dos aparelhos quan-
do não estiver usando. Retire os aparelhos da tomada e 
desligue as luzes dos cômodos quando não estiverem 
sendo utilizados;

8. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para 
não gastar energia com coisas desnecessárias.

DICAS DE COMO ECONOMIZAR ENERGIA

Auriculoterapia

Patricia dos Santos

51 997 771 557 51 981 767 118

Serralheria Belmonte
Sérgio Belmonte

belmonteserralheria@yahoo.com.br
Av. Paula Soares, 133

Itú Sabará | Porto Alegre | RS

986.315.260
996.988.916&

Conserto em geral e colocação de concertina
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Educação

Muitas pessoas possuem dúvidas no 
tocante a diferenciação entre dois tópicos 
que costumam se confundir:

1 – Transtorno de Aprendizagem;

2 – Dificuldade de Aprendizagem.

Talvez esta seja também sua dúvida 
aí do outro lado, não é verdade? Que tal 
então aprendermos a diferenciar estes 
conceitos que prescrevem duas situações 
distintas?

Antes de falarmos sobre Transtorno e 
Dificuldade de Aprendizagem, é preciso 
levar em conta que a aprendizagem 
envolve muitas variáveis e aspectos, como 
questões sociais, biológicas, cognitivas, 
entre outras.

Diagnosticando a Dificuldade de 
Aprendizagem, o primeiro viés a se levar 
em conta no que tange a Dificuldade 

de Aprendizagem é a importância da 
multidisciplinaridade integrada. Ou seja, 
quando nos referimos à Dificuldade de 
Aprendizagem, estamos falando sobre 
um ser que possui uma maneira diferente 
de aprender.

Trata-se de um obstáculo, uma barreira, 
um sintoma, que pode ser de origem tanto 
cultural quanto cognitiva ou até mesmo 
emocional. É essencial que o diagnóstico 
seja feito o quanto antes, uma vez que há 
consequências em longo prazo.

É interessante frisarmos que a maior 
parte destes problemas de Dificuldade de 
Aprendizagem podem ser resolvidos no 
ambiente escolar, haja vista que se tratam, 
de questões psicopedagógicas.

O Distúrbio de Aprendizagem está 
ligado a disfunção neurológica.

Neste caso, estamos lidando com 
uma questão de neurônios, de 
conexão. O cérebro funciona de forma 
diferente, pois, mesmo sem apresentar 
desfavorecimento físico, social ou 
emocional, os portadores do distúrbio de 
aprendizagem demonstram dificuldade 
em adquirir o conhecimento da teoria de 
determinadas matérias.

Isso não significa que ela seja incapaz, 
uma vez que este quadro é reversível, 
necessitando para isso métodos 
diferenciados de ensino adequados à 
singularidade de cada caso.

COMO DIFERENCIAR TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM 
DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
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Serviços Especializados

51 999.671411

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

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     | 984.895.925 | 992.312.220

Vários fatores podem danificar os tapetes, entre eles 
estão os raios solares, vassouras com cerdas duras, equi-
pamentos de limpeza a vapor,dentre outros.

Para mantê-los limpos e em bom estado de conser-
vação é importante usar aspirador ou vassoura com cer-
das macias, aconselha Marion Vadja, diretora da Século 
Tapetes.

Mudá-los de posição a cada seis meses, colocar um 
antiderrapante de látex sob eles para evitar escorregões 
e protegê-los da umidade também são dicas da especia-
lista. Para reavivar as cores, pode-se preparar um com-
posto de 1 litro de água filtrada e um copo de vinagre 
ou 1 litro de água com uma tampa de amônia. Passe no 
tapete com uma escova macia e o resultado será muito 
bom.

Para tirar manchas líquidas, como sucos, vinho e urina 
de animais, ela recomenda pressionar o local com papel 
absorvente até que enxugue completamente. Em segui-
da, passe um pano umedecido com água morna sem 
esfregar e deixe secar naturalmente.

Já as manchas de gordura podem ser eliminadas com 
a ajuda de bicarbonato de sódio, aveia ou serragem e 
um aspirador de pó. Se a mancha não sair, é recomendá-
vel procurar oficinas especializadas.

Se a conservação for bem feita, o tapete só precisará 
ser levado para uma oficina especializada a cada dois 
anos.

Confira algumas receitas caseiras indicadas pela espe-
cialista  para a retirar manchas de tapetes de náilon, lã 
ou algodão:

CATCHUP – Misture ½ colher de detergente com 

uma xícara de água fria. Coloque sobre a mancha e deixe 
de 5 a 10 minutos. Enxágue com água morna, repita até 
retirar todos os resíduos;

CAFÉ – Aplique um jato de água mineral gasosa 
sobre a mancha.Depois coloque sobre ela um pano 
encharcado numa mistura de metade álcool e metade 
vinagre branco. Enxágue com água limpa;

GORDURA - Tapetes engordurados podem ser lim-
pos colocando-se sobre eles óxido de magnésia em 
pó. Deixe por algum tempo e depois escove ou passe 
aspirador;

MOFO - Esfregue com um pano ligeiramente úmido;

TINTA DE CANETA- Para tinta de caneta preta, use 
um pano molhado em leite quente sobre a mancha. Para 
tinta vermelha, faça uma aplicação de “mostarda” por al-
gumas horas e depois lave com água morna.

COMO LIMPAR OS TAPETES DE CASA SEM SOFRIMENTO
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Serviços Especializados

Associação Boanerges

Boa erges

também na Internet
www.procureacherevista.com.br

As roupas bordadas em sua maioria são 
feitas em poliéster, não soltam corantes nem 
mancham com facilidade, mas para que suas 
peças tenham aparência de nova por mais 
tempo é preciso tomar alguns cuidados na 
hora de lava-las e passa-las, principalmente 
se são roupas que possuem detalhes 
bordados e em pedrarias.

Alguns cuidados que devem ser tomados 
na hora de lavar as roupas bordadas são:

Não deixe a peça de molho por mais 
de 6 horas, ultrapassar esse período pode 
danificar o bordado;

Cuidado com amaciante em excesso, 
pois podem manchar suas roupas;
Não é recomendado lava-las na máquina, 
mas se devido à falta de tempo esta for à 
única forma, deixe-a em modo de lavagem 
delicado. Para evitar que o bordado seja 
danificado;

Em caso de pedrarias não lave na 
máquina, pois ela pode soltar, quebrar ou 
puxar fios da sua peça;

Uma dica para lavar tecidos bordados 
com paetê é usar detergente neutro e 
álcool. O álcool além de limpar o tecido 
sem danificar o bordado deixa o paetê mais 
brilhante;

Sempre lave suas peças após o uso.
Guarda-las sujas pode atrair traças, que irão 
fazer furos nas roupas e causar manchas.

DICAS PARA LAVAR ROUPAS COM BORDADOS

Temos diversos itens para pronta-entrega.
Aceitamos encomendas:

(51) 98236-9708
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Serviços Especializados

R. Mariante 288 - Sala 1408 / Moinhos de Vento / Porto Alegre- RS (51) 3269-5424 

      PROJETOS e ACABAMENTOS
 em Pisos e Estruturas de Madeiras

        -LIXAÇÕES sem PÓ

 - Parquet, Tabuões e Syntekos
 - Restauração, Instalações
 - Lixamento  Personalizado
 - Rejuntes de frestas especiais 

       -PROJETOS em 3D e EXECUÇÃO

        -Pisos Parquet e Assoalhos prontos em  
Pintura UV   / Bruto a ser lixado e Escovado Rustico

       RESINAS NATURAIS

-Secagem Rápida DE 1h a 2h 
- Sem Cheiro
- Realça os Veios da Madeira
-  Fosco , Acetinado e Brilho

livingoor.com.br livingoor1 (51) 9.9999-9191

Elegância

-Pergolados / - Decks / - Brises / - Painéis
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Educação

Para alguns usuários do português, a língua 
inglesa funciona como um “algoz”, pois os vocábulos 
ingressantes no idioma refletem a hegemonia dos 
Estados Unidos e do Reino Unido e uma suposta perda 
cultural e política. Para outros utentes, a presença do 
inglês e de outros idiomas representa, por um lado, 
a inserção do Brasil e dos outros países de língua 
portuguesa no mundo globalizado, e por outro, 
o enriquecimento do acervo lexical do português 
(tsunami, vernissage, impeachment, blitz, jihad, 
glasnost, shiitake, selfie, nécessaire, shish-kebab, Muay 
Thai e muitos outros).

A geopolítica do inglês se transformou radicalmente 
desde os anos 50 do século passado. Hoje no campo 
de ensino de línguas se problematiza a hegemonia do 
inglês estadunidense e do britânico devido à presença 
nos quatro continentes de falantes de inglês como 2ª 
língua, cujo número é maior do que a totalidade de 
“nativos” na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, no 
Reino Unido e nos Estados Unidos.

Inglês global
A língua inglesa se multiplicou numa gama de 

variedades com suas próprias normas, pronúncia, 
vocabulário e sintaxe. O idioma tornou-se multicultural, 
multiétnico, pois a maior parte dos falantes da África 
e da Índia é bilíngue ou multilíngue. Daí se vê que 
se cunhou o termo “world englishes” no plural, que 
destaca o número de variedades pós-coloniais.

O inglês do século 21 não é propriedade particular 
de um só país porque o idioma tem os seus “donos” no 
Caribe, na África e no sul da Ásia. Diante desse cenário, 
o inglês não deve ser visto como ameaça levando em 

conta a sua descentralização atual. e continuará sendo 
importante dado o número de falantes e sua expansão 
territorial.

Português global
Existe uma semelhança entre o inglês e o português 

na atualidade. O português também é falado em 
quatro continentes e ocupa o 6o lugar no número de 
falantes, um idioma de amplo acesso.

Os falantes de português de Angola e de 
Moçambique são multilíngues. Do ponto de vista 
geopolítico, a língua portuguesa é fortalecida com a 
presença atuante da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) que promove o idioma, respeitando as 
diferenças de ordem lexical, fonética entre as diferentes 
variedades. É importante estudar, pesquisar e divulgar o 
idioma e a respectiva produção literária em Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A “mundialização” do português e também dos 
outros idiomas mais falados no mundo (chinês, russo, 
árabe, hindi, alemão, espanhol, francês, japonês, 
italiano e inglês) mostra que todos eles não podem 
ser isolados numa redoma, pois funcionam como 
“esponjas”, destinados entre si a efetuar intercâmbios 
culturais e trocas linguísticas.

A existência das variedades do português e do inglês 
não implica a sua separação em dialetos ininteligíveis 
como foi o caso do latim, que se transformou nas 
línguas diferentes românicas, pois o mundo atual é 
outro com a presença da mídia: a imprensa, a televisão 
e a internet e as grandes editoras particulares e 
universitárias que funcionam como força centrípe ta 
que mantém uma unidade dentro da diversidade.

PORTUGUÊS SEGUE TENDÊNCIA DA MUNDIALIZAÇÃO DOS IDIOMAS
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Serviços Especializados

também na Internet
www.procureacherevista.com.br
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Emoções à �or da pele e planos excitantes marcarão 
o início do mês. Aproveite a Lua Cheia em seu signo, 
no dia 5, para revitalizar o casamento.

Fase criativa e fértil. Os sonhos darão dicas preciosas 
para desenvolver projetos. O cotidiano �cará mais 
gostoso e organizado. 

Aproveite a primeira semana para investir no seu 
prazer. A partir do dia 10, Júpiter trará oportuni-
dades de trabalho e motivação. Criatividade dará 
mais sabor à vida. 

O mês promete popularidade, inovação e crescimen-
to �nanceiro. A partir do dia 10, e por um ano, 
Júpiter destacará seus talentos e ampliará seu 
prazer.

Quebre a rotina e areje a cabeça com uma viagem de 
última hora. A primeira semana promete surpresas e 
aventuras. Poderá se encantar com um lugar e 
investir em um negócio por lá.

Até o dia 22, abuse do charme e da sensualidade. 
Ótimo período para vencer a timidez e encantar a 
todos. Descubra novas nuances de seu prazer e 
apimente a vida sexual. 

Relacionamentos em foco logo na primeira semana. 
Avalie desejos, insatisfações e diferenças. Um 
romance que começar no dia 5 será intenso e 
transformador. 

Novas amizades trarão clima excitante. A primeira 
quinzena será gostosa para circular. Antes do 
aniversário, medite e dê atenção aos sonhos. 

Aproveite a primeira semana para curtir amigos e 
ampliar sua rede social. Se estiver em busca de 
aventuras, a Lua Cheia, no dia 5, promete paixão, 
prazer e criatividade. 

Respeite suas origens e se fortaleça interiormente. A 
Lua Cheia, no dia 5, aumenta a autoestima. Talvez 
decida se mudar ou reformar a casa.

Mês de descobertas. Encontros marcantes farão uma 
revolução em sua cabeça. Assuma uma nova �loso�a 
e torne a vida mais excitante. 

Comece o mês resolvendo assuntos �nanceiros. Evite 
decisões precipitadas, compras por impulso, e não 
ceda a pressões. A busca por estabilidade cobrará 
planejamento. 

REINO DE IANSÃ E OGUMREINO DE IANSÃ E OGUM
CASA DE MATRIZ AFRICANA

Mande seu pedido de ajuda ou orientação 
para nosso Whatsapp: 9292.2138

REALIZAMOS E DESMANCHAMOS

TRABALHOS
ESPIRITUAIS

V

Você está com queda de lucro 
em seus negócios? 

Amores e união de casais. 
enha ao lugar certo!

Joga-se
Búzios e Cartas 992.922.138

ESPECIALISTAS EM
CASOS AMOROSOS

Horóscopo
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A rosa
(?)-

datado,
tipo de
cheque

A fase
inicial da
viagem de

turismo
Acompa-

nha o tira-
gosto 

(p. ext.)

(?) de ar:
refresca

ambientes

Abertura
por onde
passa o
botão

Saudação
breve e
jovial

A carne
do salmão

Choro;
lágrimas

(?) a
corda:
desistir 

Deputado
(abrev.)

Mulher que
amamen-
ta criança

alheia

Antônimo
de "adian-
tamento"

Sufixo de
"burrico"

Ponte 
de (?),

operação
cardíaca

Fruto 
de ceias
natalinas

Deixar
de ver 

Sucessor
do LP

(?) Leal
Maia, ator

Um dos
temperos
da pipoca

O de
janeiro
inicia o

ano
Aquele

que lustra
sapatos
nas ruas

Consoan-
tes de
"gelo"

Tio (?),
figura-
símbolo
dos EUA

Deixar
afastado

dos
outros 

Sílaba de
"leste"

Em + ele

Mapa, 
em inglês

Elevada;
grande

Garrafa de
refrigerante

Vista
(a roupa) 

Vagas
marinhas

Presentes
da Páscoa

Por (?):
por agora

Botão de
micros Agredir 

Pequena via pública

Barco
indígena

Pura;
simples

50, em
romanos

Setembro

3/map — pet. 4/nuno. 6/rosada. 7/nono mês.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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MMJ
BRIGADEIRO

CENTENARIAS
INLRBE
JMEDOADAM
IRARADITO
NEGACEARJ

CHARLARTRI
OLANEMAC
NÇDIAADIA

SOARESRIAM
ORARCEA
MPREDATAR

BBCARADOLI
ROMALVIN

TORDESILHAS

Desdém
absoluto 

por alguém
(gíria)

(?) Osório,
patrono da
Cavalaria
(Exército)

Docinho de
chocolate, 
tradicional
em festas

Abras de
Aleija-

dinho, por
sua idade

A carne 
recomen-
dada nas

dietas

(?)-in, 
massagem
oriental

Divisão da
piscina

olímpica

Produto 
com restri-

ção de
nutrientes

Mister (?):
o mágico 
revelador
de truques

Salvador
(?), pintor
de “A Face
da Guerra”

Emissora
pública

britânica
(sigla)

Ferramenta
que revira
a terra pa-
ra o plantio

Vera Holtz,
atriz de

Tatuí
(SP) 

Tratado 
entre Portu-
gal e Espa-
nha (Hist.)

“Livrai-nos
do (?)”,
frase do

Pai-nosso

Vinho, em
francês

Homem,
em inglês
Decalitro
(símbolo) 

Instituto de tecnologia
em Massachusetts

(sigla)Rudolf
Nureyev, bailarino

Adiciono; 
acrescento
Cão, em

latim

(?) Smith, 
economista
Distraída

(fig.)

Difícil de
encontrar
Tempos 

geológicos

Caçoavam;
zombavam 

Ceará
(sigla) 

Título de
Piquet na
F1 (red.) 
Assinalado

Luiz Eduar-
do (?), co-
autor de
“Elite da
Tropa”

Função do
marca-
texto

Obstáculo
à denún-

cia de
violência

doméstica

Que (?):
como

(?) cere-
bral:  AVC

Postergar 
(o cheque)
A do rubi é
vermelha

Negar;
recusar

Papear

Brincadeira
de torcidas

Causar
fúria

Letra que
identifica 
o valete

nas cartas
de baralho

Primeira
vogal

Estabelece
ligação

O nome da
2ª letra
Sujeira,

em inglês

A resposta
sem valor
na prova 

Zé do Caixão (Cin.)
Capital do Marrocos,
foi atingida pelo terre-
moto de Lisboa (1755)

Música do
hip-hop

Cotidia-
namente

3/man — vin. 4/adam — diet — dirt. 5/canis. 6/soares. 7/charlar. 16/josé mojica marins.
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(51) 3246.0648 - 3245.6170
3248.1650 - 3245.6103

Av. Juca Batista, 7580 - Bairro Belém Novo 
Porto Alegre, RS

E-mail: 
vendas@alexandrinoesquadrias.com.br

www.alexandrinoesquadrias.com.br

984.702.100 - 984.702.100

Não impede a passagem
do ar e do sol.

Montagem rápida e de 
fácil instalação.

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

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

Parcelamos em até 10x s/ juros
Av. Assis Brasil, 1174 - Sta. Mª Goretti - Poa/RS

Fone: (51) 3019.3075 - 999.828.983 - 992.229.725

Proteção e conforto para sua casa

Aceitamos:
cartão de crédito, 
cheques e boleto

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

Agende sua consulta

3105-7126 
Clareamento dental


