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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.

Interfones :: Alarme Residencial
C.F.T.V. :: Movimentador de portão :: Cerca Elétrica

051 99119.8230

A campanha do Outubro Rosa, que foca na pre-
venção ao câncer de mama, já é bastante conhecida, 
e muita gente se empenha em incentivar as mulhe-
res a cuidarem da própria saúde. Mas... e a saúde 
masculina? Para conscientizar também os homens 
sobre a importância de se cuidarem, surgiu o No-
vembro Azul, que tem como foco a importância da 
prevenção ao câncer de próstata.

NOVEMBRO AZUL

Empresas parceiras que distribuem as nossas revistas:

GEO
CONSERTOS
DE RODAS

Já passamos a marca de 1.000 
seguidores no Instagram! 

Siga você também em:
@revista_procureache
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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!

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao
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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

Escolher os aparelhos 
auditivos certos envolve uma 
série de fatores. Entre eles, o 
grau da sua perda auditiva e 
recursos que se adequam ao 
seu estilo de vida.

Para ajudar a determinar qual modelo de apare-
lho auditivo é o mais indicado para você, o profissio-
nal de saúde auditiva examinará com você uma série 
de questões, incluindo:

Grau de perda auditiva:  nem todos os mode-
los e tecnologias são adequados a todos os tipos de 
perda auditiva.

Anatomia do ouvido: alguns condutos auditi-
vos (canal do ouvido) são muito pequenos, tornan-
do-se quase impossível encaixar um aparelho CIC 
(completamente no canal).

Estilo de vida: seus diferentes ambientes auditi-
vos ajudarão a ditar o aparelho auditivo que melhor 
atende às suas necessidades.

Destreza manual: modelos intra-auriculares 
que ficam completamente no canal auditivo, são fá-
ceis de inserir, mas exigem mãos firmes.

Preferência de modelo: com os aparelhos audi-
tivos, você poderá escolher entre uma ampla varie-
dade de estilos, cores e tamanhos.

Procure um profissional da saúde auditiva e tire 
as dúvidas sobre o assunto.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS

APARELHOS AUDITIVOS –  
PRIMEIROS PASSOS
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O verão está chegando e a hora de 
começar a se cuidar É AGORA! Venha 
nos visitar e conhecer a bermuda an-
ticelulite, a regata modeladora e a ca-
miseta que alivia dor com tecnologia 
de infravermelho longo que auxiliam 

tanto no combate a dor, como na redução de medidas 
e melhora do aspecto da pele. Afi nal, quem não gosta 
de estar e se sentir mais bonito(a) na melhor estação 
do ano? Ah, e chegou também a nova coleção de rou-
pas com proteção solar da UV.LINE, linha masculina, 
feminina e infantil, como você nunca viu, uma peça 
mais linda que a outra e claro, com a proteção que 
você já conhece. Todas as roupas e chapéus com pro-
teção solar bloqueiam  até 98% dos raios solares UVA 
e UVB! Não perca tempo, passe na Vivendo Melhor e 
esteja preparado e protegido para curtir esse verão!

Vivendo melhor, a loja do bem-estar
Fnes: (51)3026-5225 / 999-096-603

VERÃO VIVENDO MELHOR
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A cárie é uma do-
ença multifatorial infec-
ciosa, transmissível que 
ocorre por dieta inade-
quada, higiene bucal de-
fi ciente e a presença de 
placa bacteriana (bacté-

rias que produzem ácidos e destroem o esmalte dos 
dentes). Quando falamos sobre “cárie de mamadeira”, 
estamos nos referindo mais especifi camente da cárie 
causada pela falta de higiene bucal após a criança ter 
ingerido algum líquido (leite, chá, sucos, achocolata-
dos) pela mamadeira, principalmente, mas não só, se 
este for açucarado.

Ela é bastante comum em crianças de até 4 anos 
e se inicia com manchas brancas amareladas nos 
dentes superiores anteriores podendo evoluir para 
uma destruição total dos dentes acometidos.

Por isso é importante que as mamães, papais e 
ou cuidadores, sempre higienizem a boca da criança 
desde o nascimento do primeiro dentinho de leite 
sempre após cada mamada, utilizando uma escovi-
nha adequada e creme dental com fl úor, além de re-
mover o hábito de deixar o bebê mamando até pegar 
no sono, o que difi culta a higienização dos dentinhos 
após ter mamado! Dúvidas?

Patrícia Comberlato Zambon - Cirurgiã Dentista  
CRORS 25960 | Fone: (51)997-814-046

HOJE VAMOS FALAR SOBRE: CÁRIE 
DE MAMADEIRA.

Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Re-

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

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

O Tratamento Inicial
Um Tratamento Inicial de Psicoterapia Reencarna-

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

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

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

Para maiores informa-
ções, entre em contato:

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA E REGRESSÃO TERAPÊUTICA
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Para que se obtenha quali-
dade de vida na terceira idade, 
é importante considerar diver-
sos fatores: bem-estar físico e 
psicológico, nível de indepen-

dência, relações sociais, ambiente de trabalho e lazer, 
religiosidade, bem estar emocional, entre outros.

 De modo geral envelhecer com qualidade sig-
nifi ca estar satisfeito com a vida atual e ter expecta-
tivas positivas em relação ao futuro. Há um grande 
número de benefícios e vantagens disponíveis para 
os idosos através de tratamento quiroprático e fi lo-
sofi a clínica tais como: alívio da dor, aumento da am-
plitude de movimento, aumento do equilíbrio e da 
coordenação, diminuição da degeneração articular, 
aumento da saúde e bem estar emocional, diminui-
ção da incidência de quedas, e mantendo os idosos 
fora de asilos. Quiropraxia e Filosofi a Clínica associa-
das é um tratamento seguro e efi caz.

 Esses benefícios podem melhorar a qualidade 
de vida, bem como ajudar os idosos a desfrutar de 
uma vida independente. Quiropraxia e Filosofi a clíni-
ca aumentam a qualidade de vida, saúde e bem-estar 
emocional. A postura afeta drasticamente o estado 
mental e emocional. 

Muitas pessoas em cuidados quiropráticos saem 
de depressões e as pessoas que recebem regular-
mente ajuste quiroprático sentem-se mais felizes, 
harmoniosas, equilibradas e com paz interior.

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

IDOSO, QUIROPRAXIA E FILOSOFIA 
CLÍNICA

O CHÁ VERDE PODE PREVENIR A 
CÁRIE

O chá verde tem a propriedade de evitar a 
formação da placa dentária, impedindo que as 
bactérias produzam ácidos, portanto contribui no 
combate a cárie. Já o chá preto, contém fl úor que 
também ajuda na prevenção contra as cáries.

Tomar chá não só previne contra as cáries, mas 
também combate ao mau hálito ou halitose (pro-
blema que atinge 50 milhões de brasileiros) e pode 
trazer inúmeros benefícios a saúde de forma geral.

Essas propriedades tão benéfi cas incentivarão 
ainda mais os amantes de chá a consumirem a be-
bida e poderão inspirar aqueles que ainda não pos-
suem esse hábito.

É importante lembrar que o chá deverá ser 
adoçado com moderação, o ideal é que você vá di-
minuindo gradativamente a quantidade de açúcar 
adicionado a bebida até não sentir mais essa neces-
sidade ou opte pela utilização de adoçantes.
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999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

Fascite plantar é 
uma inflamação do te-
cido ao longo de toda a 
planta do pé. Geralmen-
te quem sofre disso tem 
dores nos pés logo pela 

manhã, assim que levanta da cama. A dor vai pioran-
do ao longo do dia, podendo causar inchaço local. A 
acupuntura é uma aliada poderosa no tratamento da 
Fascite Plantar, diminuindo inchaço e a dor.

Alguns cuidados para evitar a fascite ou a pro-
gressão dela:

-Alongar os músculos da panturrilha
-Evitar sobrepeso
-Cuidado com a pisada para fora
-Usar amortecimento nos calçados, evitar andar 

descalço ou com calçados planos

Silvana Germani Acupuntura
Fone: (51)999-887-808

O processo de coaching pessoal trabalha técni-
cas de desenvolvimento humano, que pretende al-
cançar a transformação pessoal. Trabalha os padrões 
emocionais e comportamentais que impossibilitam 
o cliente de alcançar os seus objetivos, potenciali-
zando e alavancando seus resultados em qualquer 
área de sua vida. Agende seu horário! Comece a agir 
e mude a sua história! PREÇO PROMOCIONAL PARA 
OS 5 PRIMEIROS INTERESSADOS! Parcelamento em 
até 6x. Não perca tempo, comece 2019 mudando sua 
história.

Coach Liziane - Cel/Whats: (51)992.772.689 
E-mail: coachliziane@gmail.com | Fanpage: Coach 

Liziane | Instagram: coachlizianebays

FASCITE PLANTAR TRANSFORME SUA VIDA!
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Saúde e Bem-Estar

Edgar Pires de Castro, 1580
Lj. 3 - Lagos Strip Center

HÁ MAIS DE 10 ANOS CONQUISTANDO SUA CONFIANÇA

APARELHOS ESTÉTICOS E METÁLICOS
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA

ORTODONTIA

IMPLANTES

PERIODONTIA

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

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

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

3319.1573 - 3352.9644
RT Dr. Maria Luiza Rigon

CRO/RS 5486 - EPAO/RS 2137

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

3319.7943 - 3072.2043
RT Dr. Maria Clarisse Teruel Cardoso

CRO/RS 11328 - EPAO 2138

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

CRO/RS 18040 - EPAO/RS 3088

ODONTOPEDIATRIA
TRATAMENTO CLÍNICO E

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO ESTÉTICO

PRÓTESE / RX / 
CLAREAMENTO

3072.3828 / 3414.2009

www.caeroclins.com.br

Depressão é uma doença crônica recor-
rente, que produz alteração do humor carac-
terizada por uma tristeza profunda,associada a 
sentimentos de dor,amargura,baixa autoestima 
e culpa,assim como há distúrbios do sono e ape-
tite.

O diagnóstico da depressão é clínico e toma 
como base os sintomas descritos e a história de 
vida do paciente.

Não basta só tratar o problema com medi-
camentos antidepressivos; é preciso fortalecer 
a mente e aprender a lidar com aquilo que traz 
dor e sofrimento, pois isso a medicação não faz.

Entre as terapias existentes, a hipnose é uma 
das que apresenta resultados mais rápidos e efi-
cazes, pois é capaz de agir diretamente na men-
te e comportamento humano.

O paciente irá reaprender a lidar com as si-
tuações e verá a vida e os problemas de outra 
maneira.

Em poucas consultas acessamos o incons-
ciente do paciente, tirando de lá registros 
negativos associados a situações ansiosas e 
bloqueando os efeitos traumáticos que são os 
causadores da depressão, através de técnicas 
regressivas, reeducativas e dissociativas.

Prof. Dr. João Ricardo Lied de Castilhos 
SRE 15428  CRORS 2104 

Graduado em Hipnose e PNL  
Pensylvania University EUA

HIPNOSE NO TRATAMENTO DA  
DEPRESSÃO
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Av. Assis Brasil, 2187 - Passo da Areia
Porto Alegre Norte

(51) 4066-8286 Bom pra todos.

Peça já o seu.
Cartão de TODOS.

O maior cartão de
descontos do Brasil.

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

Sabemos que a população idosa está crescendo 
cada vez mais no Brasil, e estima-se que em 2025 a po-
pulação idosa ultrapassará 32 milhões com 60 anos ou 
mais. O envelhecer é um processo fisiológico natural, 
que se manifesta por uma diminuição das funções de 
diversos órgãos, não se conseguindo definir um ponto 
exato de transição, como nas demais fases. Tem início 
relativamente precoce, ao final da segunda década 
de vida, até que surjam, no final da terceira década, 
as primeiras alterações funcionais e/ou estruturais 
atribuídas ao envelhecimento. O equilíbrio é um dos 
sistemas mais afetados com o envelhecimento, propi-
cia o surgimento de instabilidades e a ocorrência de 
quedas em idosos. Por isso a importância prevenção 
de quedas na terceira idade é muito importante. Algu-
mas dicas para prevenção de quedas:

Dicas em casa: Evitar tapetes; ambiente bem ilu-
minado; colocação de barras de auxilio; cuidar pisos 
escorregadios; Obstáculos no caminho como móveis 
baixos e fios; presença de animais domésticos; evitar 
escadas sem corrimão ou com degraus estreitos.

Dicas na rua: cuidar desnível das calçadas; usar 
calçados antiderrapantes; se o idoso necessitar pode 
usar uma bengala ou outro dispositivo de auxilio para 
se sentir mais seguro; dependendo da falta de equilí-

FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO

Daiane Nunes Ulinowski - 
Fisioterapeuta e Fundadora 

Humanize Home Care
Cursando Pós graduação em 

Gerontologia - Crefito 164-733-F
Facebook: /humanizehomecare/ 

Instagram: @humanizehc

brio procurar sair com algum acompanhante ou fami-
liar; Evite carregar coisas que impedem você de ver o 
chão; Levante bem os pés ao andar para não tropeçar 
em obstáculos no chão. Além de todos estes cuidados 
deve se ressaltar a importância de realizar atividades 
físicas de equilíbrio, reforço muscular e coordenação 
sempre orientado por um profissional adequado.
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM 
IDOSOS

Você sabia que, de acordo com o Ministério da 
saúde, 70% dos acidentes com idosos acontecem 
dentro de casa, durante o desempenho de ativida-
des cotidianas? Os acidentes podem acontecer por 
um ambiente mal adaptado para idosos, idade avan-
çada ou doenças.

Mudanças no ambiente ajudam a prevenir aci-
dentes: retire móveis que atrapalhem a passagem; 
coloque fitas adesivas coloridas e antiderrapantes 
em degraus; coloque corrimão em escadas; não use 
bancos ou cadeiras para alcançar objetos; evite o uso 
de calçados soltos; instale barras de apoio no box e 
próximo ao vaso sanitário para facilitar a utilização 
do banheiro.

Se perceber a diminuição de sua capacidade 
funcional, procure ajuda de um profissional de en-
fermagem, ele pode te ajudar a identificar as causas.

Patrícia O. Costa - Téc. em Enfermagem

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

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

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

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

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

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

CONE CHINÊS SAIBA MAIS...
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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$ 20,98 kg

Costela 
Com Carré

Pernil

R$ 22,98 kg

R$ 20,00 kg

Ovelha 
Inteira

R$ 28,98 kg

Paleta

R$ 20,99 kg

Meia
Ovelha

CARNES 
INSPECIONADAS

Ingredientes:
• 01 colher de sopa 

de pimenta síria.
• 03 folhas de louro.
• 01 maço de hortelã 

fresco em folhas.
• 01 colher de sopa 

de alecrim seco.
• 10 dentes de alho com as cascas e apertados 

com a mão.
• 01 litro de vinho branco seco.
• 01 colher de sopa de sal.
• 2 a 4 kg de carne de cordeiro.
 
Modo de preparo:
1. Em um saco plástico, coloque o cordeiro e em 

seguida os ingredientes secos.
2. Adicione o vinho e mexa bem distribuindo o 

tempero.
3. Feche o saco retirando o ar.

MARINADA PARA CORDEIRO
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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

CUPCAKES DE CHOCOLATE 
(FEITO NO LIQUIDIFICADOR)

Ingredientes: 
• 1 copo americano de leite;
• 3 ovos;
• 1 colher de essência de baunilha 

(opcional);
• 3 colheres de margarina;
• 2 copos americano de açúcar;
• 1 copo americano de chocolate em pó;
• 2 copos americano de farinha de trigo;
• 1 colher de fermento
Modo de Preparo: 
1. Coloque no liquidifi cador: os 3 ovos, o copo de 

leite e a colher de essência, as 3 colheres de margarina 
e o açúcar e bata um pouco

2. Depois a xícara de chocolate em pó e as 2 xíca-
ras de farinha de trigo

3. Bata mais um pouco, e com uma colher misture 
o fermento em pó

4. Coloque pra assar em forminhas apropriadas, 
por cerca de 30 minutos

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

whats: (51) 984.722.686

Sorvetes
crepes E

Preço de fábrica

PÃOZINHO NO CAITÉ
Tempo de preparo: 40 

minutos.
Rendimento: 20 unida-

des.

Ingredientes:
• 1/2 kg de farinha de milho;
• 6 colheres (sopa) de açúcar;
• 1 colher (sopa) de óleo;
• 1 colherinha de erva-doce;
• 2 ovos inteiros

Modo de Preparo:
1. Misture todos os ingredientes, por ultimo a fa-

rinha até formar uma massa homogênea.
2. Coloque entre as folhas de caité ou bananeira.
3. Deixe sobre a chapa quente do fogão ou em 

meio ao borralho quente, cuidando para que asse 
sem queimar, virando para assar por igual. 

4. Estará pronto em 20 minutos.
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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)

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

CASAS DO ALICERCE AO TELHADO
REFORMAS EM GERAL

PERESREFORMAS

Pinturas comerciais e residenciais
Pisos e Azulejos

Porcelanato

Elétrica e Hidráulica
Impermeabilização

Ar Condicionado Split

997-398-157

Pergolados e Decks
P E R E S C O N S T R U Ç Õ E S
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Profissionais ao seu alcance
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51 99255.1307      99796.9062      99147.0765 

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
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Pet & Agro

A MELHOR HORA PARA PASSEAR COM O CACHORRO É…
Os passeios são uma 

parte essencial da vida di-
ária de um cão, e estes não 
devem ser uma mera rotina 
de alguns minutos em que 
o animal faz suas necessi-
dades e volta para casa. A 
caminhada para eles é como 

um ritual, uma maneira de desinibir e liberar energia, 
e de se relacionarem com outros cães e pessoas.

Na verdade, não há um tempo certo para passear 
com o cachorro e, de fato, o animal vai se acostumar 
aos horários que você defi nir para ele. Portanto, esta-
belecer horários em que você possa estar mais livre e 
que não precisará passear com pressa poderá dar ao 
seu pet o que ele precisa em suas caminhadas.

O que ter em mente para estabelecer os horá-
rios, então? Pense que os cães são guiados pela pro-
gramação da própria natureza, assim como nós – se 
não tivéssemos que ir trabalhar – gostaríamos de dar 
uma caminhada ao amanhecer, no nosso próprio rit-
mo, saiba que eles gostam do mesmo que nós. Pense 
também que, depois de ter fi cado a noite toda sem 
sair, ele estará disposto a sair e poderá sentir vontade 
de fazer xixi.

O normal é um cão sair três vezes ao dia, por isso, 
distribuir essas viagens ao longo do dia será a melhor 
opção. O próximo passeio deverá ser ao meio-dia e 
você escolhe se quer passear antes ou depois do al-
moço.

O mais aconselhável é que seja depois, pois, as-

sim, o animal poderia defecar e não teria que esperar 
até a próxima sessão de passeio, mas isso realmente 
não é tão importante, já que a digestão dos cães é 
longa e possivelmente vai durar até a próxima saída.

À tarde ou à noite, dependendo da sua agenda, 
será o último passeio. Este deve ser o mais longo e 
incluir sessões de brincadeiras e exercícios. Isso per-
mitirá que o animal liberte energia antes de dormir e 
fornecerá a dose necessária de exercícios.
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Religião

* Venha participar de nossas reuniões, nos seguintes horários:

 

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

IGREJA BATISTA GAÚCHA

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

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

RESTAURAÇÃO
Novembro é o mês de aniversário da 

Igreja Batista Gaúcha. No dia 8 completamos 
60 anos de existência. É o nosso Jubileu de 
Diamante. No sábado, dia 10, vamos celebrar 
esse aniversário com um culto especial, mas 
cada domingo é uma celebração, lembrando 
o salmista: “Celebrai com júbilo ao Senhor!” 
(Salmo 100.1). 

Quando falamos em “igreja”, podemos 
nos referir a um templo, a uma crença, a um 
corpo de doutrinas, ou, ainda, a outras coisas 
semelhantes. Para os cristãos, a Igreja é mui-
to mais do que isso, é um Corpo Vivo, em que 
a Cabeça é Jesus e o Corpo são os membros, 
as pessoas que fazem parte da comunidade. 
A igreja tem dois aspectos. Ela é uma orga-
nização civil de natureza religiosa, com esta-
tutos e regras específicas de funcionamento, 
registrada nos órgãos governamentais como 
“pessoa jurídica”, devendo seguir as leis do 
país e cumprir as suas responsabilidades ci-
vis. Mas a igreja é também um organismo, e 
aí está a sua razão de ser. A organização civil 
é uma associação de pessoas que pode ter 
várias finalidades sociais, recreativas, espor-
tivas, etc. O organismo, porém, é exclusivo da 
igreja. As pessoas que fazem parte da Igreja 
como membros precisam professar a sua fé 
em Jesus e comprometer-se com ele. Tor-
nam-se, assim, um corpo vivo em que cada 
membro tem dons e capacidades especiais 
e diferentes. É o conjunto da membresia que 
dá ao corpo a mobilidade, o crescimento e o 
significado. O apóstolo Paulo explicou muito 
bem essa metáfora nas suas epístolas (veja 
1Coríntios 12.12-27). 

As igrejas cristãs podem ser muitas e ter 

nomes diferentes, que chamamos de “deno-
minações”, mas devem ter em comum a obe-
diência aos ensinos de Cristo. Sem isso, não 
podem ser chamadas de “cristãs”. A sua mis-
são primordial é ir “a todo o mundo e pregar 
o evangelho a toda criatura” (Marcos 16.15).

A Igreja não salva ninguém. Não é por ser 
batista ou de outra denominação que uma 
pessoa vai receber o perdão de Deus e a vida 
eterna. A Bíblia, o livro dos cristãos, ensina 
claramente que é só Jesus quem salva. Nossa 
mensagem são as Boas Novas de Deus ditas 
por Jesus: Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos alivia-
rei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de 
mim, que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para a vossa alma. Porque 
o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve (Ma-
teus 11.28-30). Jesus veio ao mundo para 
restaurar o homem perdido: restaurar a vida 
pessoal e a autoestima, libertando-o do pe-
cado, restaurar a comunhão com Deus, pois é 
o pecado que nos separa de Deus, e restaurar 
os nossos relacionamentos pessoais com as 
demais pessoas. 

Este é um convite especial: Venha cultu-
ar a Deus conosco. Todos os domingos, às 
9h30min, temos a Escola Bíblica Dominical, 
onde estudamos a Bíblia, e, às 10h45min, 
o culto de adoração e louvor a Deus. Todos 
podem participar de nossas reuniões e a en-
trada é franca. É na Av. Amazonas nº 620, es-
quina com a Av. Maranhão. Venha!

  
pr. Bruno T. Seitz

bruno.seitz1967@gmail.com
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Assessoria Jurídica / Empresarial

Muitas pessoas podem ter direito a um bene-
fício do INSS e não sabem disso. Os trabalhadores 
que sofreram acidente ou doença ocupacional e, 
em virtude disso, ficaram com seqüelas perma-
nentes, podem ter direito ao recebimento de um 
benefício: o Auxílio Acidente. Amputações, perdas 
de mobilidade, visuais, auditivas, problemas crô-
nicos ocasionados em virtude do trabalho, enfim, 
são inúmeras as seqüelas que o trabalhador está 
sujeito, nas mais diversas atividades profissionais. 
O benefício de Auxílio Acidente não se confun-
de com o Auxílio Doença, pois o trabalhador ao 
perder parte de sua capacidade de trabalho, tem 
direito ao recebimento de um benefício como for-
ma de compensar a lesão sofrida, bem como re-
tornar ao mercado de trabalho. Portanto, poderá 
cumular o recebimento do Auxílio Acidente com 
o salário normal, sendo cessado somente quando 
for aposentado. O valor do Auxílio Acidente é de 
50% sobre o salário de benefício (média das con-
tribuições junto ao INSS). Assim, aquele trabalha-
dor que ficou com seqüelas em virtude de aciden-
te ou doença profissional, deve buscar seu direito 
ao benefício de Auxílio Acidente, ocasião em que, 
perante o Poder Judiciário, pede-se também o pa-
gamento de valores atrasados.

Flávio Braga Advocacia
(51)98310-8777

FICOU COM SEQUELAS?  
CONHEÇA O AUXÍLIO ACIDENTE!

DICAS PARA QUEM QUER  
EMPREENDER

Atitute -  É uma boa dica para começar. Você pre-
cisa de coragem para colocar em prática e escrever as 
suas idéias. Tenha um bloco e caneta para andar no 
seu bolso ou na sua bolsa, ideias surgem no caminhar 
da vida e a qualquer momento.

Valores -  Não estou me referindo a dinheiro e 
nem a crenças limitantes. Você precisa acreditar no 
seu negócio, no seu conteúdo, na sua experiência e 
nas suas habilidades, são fatores chaves para fazer e 
começar certo.

Investimentos - Avalie seu custo fixo e as variá-
veis: exemplos: contas de luz, água, gás e prestadores 
de serviços.  Você precisa conhecer seu capital de giro 
para manter seu negócio estável. Não esqueça de ava-
liar a qualidade do produto adquirido, seu público e os 
preço dos seus concorrentes. 

Plano de Negócio - No plano de negócio vai po-
der prevenir (prevenção) de cenários positivos e nega-
tivos, dessa maneira vai pensar e analisar qual atitude 
voce teria conforme os pontos positivos e negativos. 

Metas - As metas devem ser claras e escrever os 
passos necessários. Avaliar quanto você terá que ven-
der para atingir seus objetivos. Avalie seus resultados 
todos os meses, pessoalmente avalio semanalmente 
(não é obrigatório, é meu jetio de viver e planejar, você 
pode construir o seu).

Clientes - Sao merecedores de toda sua atenção, 
é estrela do seu negócio, ele é seu patrão, sem gene-
ralizar, o cliente faz parte do seus objetivos. Avalie o 
comportamento do seu cliente para colaborar com 
eles. O que é que o cliente necessita e desperte o de-
sejo dele.  Perceba o que seu cliente quer comprar, 
antes de vender. Cadastre seu cliente com os seguin-
tes dados: aniversário, telefone, hábitos de consumo, 
preferência e o que acreditar ser necessários. Desperte 
o desejo do seu cliente.

Colaboradores - Há! sem eles não temos como 
conseguir caminhar!  Até podemos conseguir, como 
diz a falácea "Santo de casa não faz milagre", infeliz-
mente é verdade, necessitamos dos nossos colabora-
dores.
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Serviços Especializados

Madeiras para Vigamento

JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

Instalação | Carga de Gás | Higienização | Manutenção

Darcy Neto

dd
d

d d984.691.990
51

e-mail: darcy.cons@hotmail.com

d

d

Já somos mais de 1.500! 
Siga-nos no Instagram e fi que 

por dentro de novidades e 
sorteios!

@revista_procureache
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Tecnologia

SAMU  ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro  ------------------ 3289 7999
Defesa Civil  ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal  ------------------------191
Polícia Militar  -------------------------------------190
Polícia Federal  ------------------------------------194
Polícia Civil  ----------------------------------------197
EPTC  ------------------------------------ 156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros  ------------------------------193
Disque-Previdência Social  ------------------------135
Rodoviária  --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE  -----------------------------------0800 721 2333
Dmae  ------------------------------------- 3289 9000
Detran  --------------------------------0800 510 3311
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones Úteis

Se você usa bastante o 
WhatsApp no seu dia a dia, 
mas de vez em quando acha 
bom dar uma despressurizada 
na vida online e fi car um pou-
co em paz, esse novo recurso 

que deve pintar em breve no aplicativo vai agradar 
com certeza. Trata-se de um “modo férias”, que vai 
silenciar os usuários e grupos que você quiser, mas 
que funciona um pouco diferente do modo silencio-
so normal que já existe no app de conversa.

O “modo férias” vai alterar como funcionam as 
mensagens e grupos arquivados. Hoje em dia, quan-
do você arquiva uma conversa, ela sai da sua lista de 
chat padrão e fi ca lá, quietinha, no arquivo. Porém, 
caso você receba alguma nova mensagem naquela 
conversa arquivada, ela retorna para a sua lista nor-
mal e você é notifi cado normalmente.

Viajando
Usando a futura nova ferramenta, você vai pode 

colocar o WhatsApp em “modo férias” nas confi gura-
ções do app e arquivar aquelas conversas pelas quais 
não quer ser incomodado. Se você receber mensa-
gens novas lá, ela vai continuar no arquivo e não vai 
incomodá-lo até que você saia desse modo e reative 
a conversa. Isso é bom para grupos de trabalho e de 
amigos que geralmente são mais movimentados e 
podem incomodar o seu merecido descanso de fé-
rias.

O “modo férias” ainda está sendo desenvolvido 
pelo WhatsApp e ainda não tem data para ser coloca-
do para funcionar para o público geral do aplicativo.

Tudo conectado
Outra novidade na qual o WhatsApp está tra-

balhando é a possibilidade de linkar outras contas 
diretamente no aplicativo. Isso provavelmente tem 
como foco principal o WhatsApp for Business, que vai 
permitir, por exemplo, que você conecte à sua conta 
um perfi l do Instagram, mas pode pintar na versão 
normal do app também.

WHATSAPP VAI TER 'MODO FÉRIAS' 
PARA VOCÊ SE DESLIGAR DE 

VERDADE DO APP
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Construção e Reforma

Instalações Elétricas Prediais e Residenciais
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos

luis.augusto1978@hotmail.com

Luís Augusto Silva
Eng. Eletricista

(51) 98469-6349

SOLUÇÕES ELÉTRICAS

SERRALHERIA

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

|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|

|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

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

Cel.: 51 996.563.664     | 985.556.198 | 992.312.220
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Serviços Especializados
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9-8415-39249-8415-3924

"



25

Religião
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www.comcristo.org.br

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

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

A VERDADEIRA E PRECIOSA LIBERDADE
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre 

nós.  São palavras de uma canção que can-ta o 
desejo de liberdade. Todos querem ser livres.  
Pergunte a um jovem, a um de-tento, e eles 
dirão.  Assim é o ser humano.

Desejamos ardentemente a liberdade, 
mas não sabemos dizer direito o que ela é.  
Para os gregos, protagonistas do conceito, 
ser livre era não depender de ninguém e não 
ter nenhuma carga, nenhuma amarra na vida. 
Seja como for, sabemos que liber-dade é o 
contrário de sujeição, de dominação, de escra-
vidão.

Podemos falar de diferentes liberdades ou 
escravidões: social, política, econômica, reli-
giosa.  Por exemplo, no período colonial aqui 
no Brasil, tivemos a escravidão so-cial dos 
negros.  Até a Proclamação da República em 
1889 não havia plena liberdade religiosa.  Al-
guns países até hoje não têm liberdade políti-
ca, pois estão sob o domí-nio de outros países. 
Em vários países há ditadura.

De forma geral nos sentimos livres, contu-
do, há uma escravidão que acomete todo ser 
humano. É a escravidão espiritual! Jesus falou 
dela assim: Aquele que comete pecado é es-
cravo do pecado. (João 8.34).  Esta escravidão 
atinge a todos: “Todos pecaram e estão afasta-
dos da presença gloriosa de Deus” (Romanos 
3.23). “Não há justo, nem um sequer, não há 
quem sempre faz o bem, não há um sequer” 
(Romanos 3.10-12).    

Facilmente o ser humano não percebe, 
não reconhece, não admite a escravidão es-
pi-ritual. Ainda mais em tempos de negação 
do pecado, como vivemos neste momento do 
século XXI. Diz-se “não há pecado”.  Assim, fa-

cilmente a consciência fica obscu-recida e não 
se dá conta desta condição em que todos se 
encontram. 

A escravidão espiritual é real e fatal! É 
preciso se libertar. A questão é que não con-
-seguimos nos libertar por nós mesmos. Os 
homens através de suas forças e habili-dades 
podem conquistar sua liberdade política, so-
cial e econômica, mas nunca con-quistarão 
sua liberdade espiritual. Não conseguimos 
sair sozinhos da “masmorra” que nos aprisiona 
espiritualmente.

Muitos acreditam que são plenamente li-
vres se podem fazer o que querem, quando 
querem e com quem querem e vivem só em 
busca desta liberdade. Liberdade mais pre-
ciosa e verdadeira está com Cristo.  Se o Filho 
[Cristo] vos libertar, sereis verda-deiramente 
livres (João 8.36). Cristo, na cruz, nos comprou 
a liberdade com seu san-to e precioso sangue. 
Liberdade da culpa do pecado, do poder do 
maligno e da morte eterna nos vem dele. Se 
você quer esta liberdade, basta confiar em 
Cristo e sua obra.

Liberdade, liberdade, abre as asas sobre 
nós! Viva a Verdadeira Liberdade! A precio-sa 
liberdade com Cristo!

Pr. Eliseu Teichmann
eliseu@comcristo.org.br 

A Comunidade Cristo realiza cultos sema-
nais: aos domingos, às 10 horas, e às segun-
das-feiras, às 20 horas. Endereço: Av. Presi-
dente Roosevelt, 730 (ao lado do Colégio 
Concórdia).
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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

CNPJ: 20.821.774/0001-90

( 

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
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Curta a nossa 

página no 

Facebook!

/ProcureAcheRevista

Solução:

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Horóscopo / Educação
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Educação / Assessoria Jurídica

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

www.amiguinhosdocristal.com.br

Rua Inhanduií, 421 - Cristal / POA

Fones: 3013-5012 / 2112-3608

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

Turmas:
Berçário I - Berçário II - Maternal I 

Maternal II - Jardim I - Jardim II

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

Existem quatro habili-
dades fundamentais para se 
aprender o inglês: ler (rea-
ding), falar (speaking), ouvir 
(listening) e escrever (writing). 

O inglês instrumental tem como principal objetivo 
desenvolver apenas a habilidade de leitura. Por cau-
sa disso, os cursos oferecidos de inglês instrumental, 
são bem mais rápidos do que cursos tradicionais des-
sa língua, por serem mais objetivos e focados.

Há diversos fi ns para cursos de inglês instrumen-
tal, e o de informática talvez seja um dos mais procu-
rados devido aos fatos citados anteriormente.  É de 
extrema importância que os profi ssionais da área  de 
informática procurem fazer o curso, porque além de 
facilitar o trabalho na prática, o curso de inglês é algo 
fundamental para o currículo nos dias atuais.

HABILIDADES FUNDAMENTAIS 
PARA DOMINAR O INGLÊS, E O 
INGLÊS INSTRUMENTAL PARA 

INFORMÁTICA
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CAMPANHA

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

Hora da piada!
No meio da tristeza de um velório, a mulher olha 

para uma amiga e começa a rir.
- O que é isso, Zoraide? - pergunta a amiga, afl ita.
- Estou rindo daquele arranjo de fl ores em forma 

de coração em cima do caixão.
- Qual o problema? - retruca a amiga - Isso é uma 

homenagem que os amigos médicos fi zeram para o 
falecido. Ele era o melhor cardiologista da cidade!

- Pois então... É disso mesmo que eu estou rindo! 
Quero só ver como é que vai ser quando o meu ma-
rido morrer. Ele é o melhor ginecologista da cidade! 

Em um velório de um pedreiro estava a esposa e 
o servente do defunto chorando. De repente o ser-
vente se pronuncia:

Ainda lembro de suas últimas palavras...
- E qual foram elas? - pergunta a esposa.
E o servente relembra:
- EI, NÃO TIRE ESSA TÁBUA DAÍ SE NÃO EU CA-

AAAAAAIO...

Joãozinho para na frente da Câmara de Deputa-
dos, encosta a bicicleta e um segurança logo apa-
rece e diz:

- Ô menino, tire logo a bicicleta daí que os políti-
cos vão passar.

E Joãozinho responde:
- Não se preocupe, coloquei o cadeado!

2019: ANO DE MUITAS POSSIBILIDADES
O Ano de 2019 será muito favorável à iniciativa, 

automotivação, liderança onde as pessoas poderão 
dar início aos projetos novos e retomar antigos, po-
rém iniciar será fácil, mas evoluir com o projeto po-
derá ser mais trabalhoso, pois a insegurança poderá 
limitar a ousadia, mas os indivíduos serão favoreci-
dos com um grande poder mental e com fl uência na 
comunicação. Na carreira e no setor fi nanceiro o perí-
odo estará favorável, se as pessoas deixarem-se levar 
por sua criatividade. No setor dos relacionamentos o 
Amor estará no ar e a tônica, será das experiências 
extraordinárias. Esta é uma análise geral, mas cada 
um deve fazer seu próprio mapa, pois a Astrologia 
é personalizada e cada pessoa tem suas próprias ca-
racterísticas onde é o mapa pessoal que mostra os 
obstáculos e áreas da vida onde cada um terá maior 
sucesso. Faça seu mapa de previsões para 2019 e 
descubra onde estará seu sucesso e obstáculos. 

Verônica Pinheiro – Astróloga 
Fone whatsapp: (51)995-330-554



Fernando
(51) 99729.0229 / 3266 5439

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

ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

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

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

stop

DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

ECONOMIZE ÁGUA

ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

984.136.494&


