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contato@procureacherevista.com.br

3907.8445 41 mil revistas dividas nas 3 regiões de Porto Alegre

OUTUBRO ROSA
“PREVENIR é um ato de AMOR...

com você, com seu corpo e 
com todos que te amam”
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Serviços Especializados

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

Fabiane
Podóloga

ESTERILIZAÇÃO
EM AUTOCLAVE

Atendimento
HOME CARE

Tratamento de Calos, Fungos
Calosidades, Pés Diabéticos, Unhas Encravadas

Órteses para unha deformada e Verrugas Plantares

ATENDIMENTO COM HORA MARCADA

Fone (51) 981-763-272
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Atendimento para 3ª Idade

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

Quartos com três tipos
de acomodações

Atendimento Médico
Enfermagem 24h

Saúde e Bem-Estar

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

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

Envie um direct e vamos 
organizar para todo o Brasil.

Treinamento, consultoria, 
dicas, organizadores, mudanças, 
visitas técnicas e muito mais.

Acesse e fique ligado nas 
novidades  www.jerusaorganizer.
com.br

Facebook: Jerusaorganizer
Instagram: @Jerusaorganizer

(51)  98205-3946.

*Promoção para o mês de 
Setembro: Indique um amigo e 

ganhe 10% no pacote.*

ORGANIZE SUA VIDA DE FORMA SIMPLES, PRATICA E 
FUNCIONAL. TUDO PELO WHATSAPP
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Cuidadora de Idosos
Cuidadora & Acompanhante

51 986 248 878
Silvia Maria

Hospital • Residência • Passeio
Cuidado - Carinho

Respeito

Saúde e Bem-Estar

Para que se obtenha qualidade de vida na 
terceira idade, é importante considerar diversos 
fatores: bem-estar físico e psicológico, nível 
de independência, relações sociais, ambiente 
de trabalho e lazer, religiosidade, bem estar 
emocional, entre outros.

 De modo geral envelhecer com qualidade 
significa estar satisfeito com a vida atual e ter 
expectativas positivas em relação ao futuro. Há 
um grande número de benefícios e vantagens 
disponíveis para os idosos através de tratamento 
quiroprático e filosofia clínica tais como: alívio 
da dor, aumento da amplitude de movimento, 
aumento do equilíbrio e da coordenação, 
diminuição da degeneração articular, aumento 
da saúde e bem estar emocional, diminuição 
da incidência de quedas, e mantendo os idosos 
fora de asilos. Quiropraxia e Filosofia Clínica 
associadas é um tratamento seguro e eficaz.

 Esses benefícios podem melhorar a 
qualidade de vida, bem como ajudar os idosos a 
desfrutar de uma vida independente. Quiropraxia 
e Filosofia clínica 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 
regularmente ajuste quiroprático sentem-se 
mais felizes, harmoniosas, equilibradas e com paz 
interior.

IDOSO, QUIROPRAXIA E FILOSOFIA CLÍNICA
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Saúde e Bem-Estar

Aparelhos ortodônticos

Agende sua consulta

 Há 24 anos, o mês de outubro 
é marcado por ações de conscientização 
da prevenção do câncer de mama pelo 
diagnóstico precoce em todo mundo. A 
ideia é unir forças e incentivar a prevenção 
da doença por meio do autoexame e da 
mamografia. De acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de Mastologia, a doença 
afeta 1 em cada 15 mulheres brasileiras. A 
notícia é boa: os avanços no diagnóstico e 
tratamento do câncer de mama elevaram 
as chances de cura para 90% quando 
descoberto no início. O problema: no Brasil, 
a mortalidade continua alta porque 30% 
dos casos são diagnosticados em estágios 
mais avançados, quando o índice de cura 
é baixo. Além disso, há cerca de 12 mil 
mortes de mulheres todos os anos no país 
em decorrência da doença – o equivalente a 
2,5% das mortes femininas no Brasil.
 O principal método de diagnóstico 
precoce ainda é a mamografia, radiografia 
das mamas (o que reforça a importância 
de sempre fazer o exame anualmente). 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), para o ano de 2015, a estimativa é 
que mais de 57 mil novos casos de câncer 
de mama sejam descobertos no nosso país, 
o que corresponde a 156 casos novos a cada 
dia. Mundialmente, este é o segundo tipo 
mais frequente de tumor entre as mulheres, 
respondendo por 22% dos casos novos a 
cada ano.
Autoexame
 As mulheres podem, em 
casa, fazer o autoexame com cuidado, 
preferencialmente uma vez por mês, 
sempre a partir do final da menstruação 
ou, na menopausa, em um dia específico 
do mês. É importante que as mulheres 
estejam atentas ao seu corpo e ao sinal de 
qualquer tipo de alteração, sendo então 
importante comunicar ao médico. Lembre-
se: o autoconhecimento não substitui o 
exame clínico realizado pelo médico ou a 
mamografia. Tumores em estágio inicial 
não costumam apresentar sintomas. Mais: 
eles só se tornam sensíveis ao toque numa 
fase posterior. Então, repita conosco: só o 
autoexame não basta!

OUTUBRO ROSA
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Moda e Beleza

Uma das maiores preocupações das 
mulheres quando se tem um evento marcado é 
como manter a maquiagem perfeita durante a 
ocasião. Lábios manchados, delineador borrado 
e pele oleosa não combinam com festas, 
baladas ou até mesmo com um encontro a dois. 
Se esses escorregões costumam acontecer, 
provavelmente você está deixando algum 
truque ou passo importante para trás. Confira 4 
dicas úteis para colocar em prática na próxima 
ocasião!

Base com efeito matte garante melhor fixação 
da maquiagem

Quem nunca se incomodou com a 
oleosidade da pele depois de algumas horas 
maquiada na balada? Para evitar que isso 
aconteça, os cuidados já começam na hora da 
preparação do rosto. Além de lavar a pele e 
deixá-la hidratada, a dica é escolher uma base 
de média a alta cobertura e que tenha um 
acabamento matte, que vai garantir um efeito 
sequinho e aveludado no rosto. O truque é 
aplicar o produto em pequenas quantidades e 
aos pouquinhos, reforçando em uma segunda 
camada as áreas onde as manchinhas da pele 
ficarem aparentes.

Delineador em caneta e lápis kajal podem 
substituir o delineador líquido

O delineador líquido pode até ser um 
item indispensável na make de algumas 
meninas, mas a ao longo do tempo, a textura 
tende a derreter nos olhos, deixando aquele 
aspecto borrado e oleoso na região. Para evitar 
a temida aparência de olhos manchados no 
meio da noite, que tal subsituir o produto por 
um delineador em caneta? Além de não precisar 
esperar o produto secar por muito tempo, esse 
formato tem um acabamento mais seco e fosco, 
garantindo uma make mais elegante e longe de 
qualquer borrado. 

Batons matte e de longa duração também 
mantém a make perfeita durante toda a 

ocasião

Comer, beber e até mesmo o calor do 
ambiente podem fazer com que o batom 
manche ou fique borrado facilmente. Por isso, se 
o evento for importante, vale a pena investir nos 
produtos que garantem longa duração, que são 
compostos por muita cera e pouco óleo, o que 
evita que o produto saia facilmente dos lábios. 

3 DICAS PARA A MAQUIAGEM DE FESTA DURAR A NOITE TODA
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Gastronomia

1) Para o pudim de chocolate, leve ao liquidificador o 
leite condensado, o creme de leite e o leite.

2) Leve o chocolate ao microondas para derreter, 
ou derreta em banho-maria, coloque o chocolate 
no liquidificador também. Por último, hidrate e 
derreta a gelatina de acordo com as instruções da 
embalagem. Adicione a gelatina derretida, bata tudo 
junto e coloque essa mistura em uma forma média 
com furo no meio.

3) Leve para gelar por 1 hora.

4) Para fazer o pudim de coco, hidrate e derreta a 
gelatina de acordo com as instruções da embalagem, 
leve todos os ingredientes no liquidificador juntos, 
menos o coco ralado, bata tudo junto, adicione o 
coco e misture com uma espátula, não precisa bater. 
Coloque essa mistura na forma por cima do pudim 
de chocolate.

5) Leve para gelar novamente, por no mínimo 6 
horas. 

6) Para desenformar, use uma faca para descolar 
o pudim da forma e se ainda tiver dificuldade, 
esquente a forma rapidinho no fogão, por apenas 
alguns segundos, girando para esquentar toda a 
parte de baixo, e em seguida desenforme.
7)Para servir, decore com coco se desejar. 
Ingredientes:

Pudim de chocolate:

    1 lata de leite condensado (395g)
    1 caixinha de creme de leite (200g)
    200ml de leite
    250g de chocolate meio amargo derretido
    12g de gelatina incolor (1 envelope)

Pudim de coco:

    200ml de leite de coco
    1 lata de leite condensado (395g)
    1 caixinha de creme de leite (200g)
    100g de coco ralado
    12g de gelatina incolor (1 envelope)

PUDIM PRESTÍGIO QUE NÃO VAI AO FORNO
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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

Gastronomia

Faça de seu evento
domiciliar uma

festa gastronômica
Solicite uma visita e confira nosso orçamento

Buffet
Churrasco
Coquetéis

51 999 716 122

bandeja
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Gastronomia
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Serviços Especializados

• Desenvolvimento de Web Sites
• Desenvolvimento de Sistemas
• Aplicativos Mobile
• Consultoria Digital
• SEO Avançado
• Marketing de Mídias Sociais
• Assessoria de Imprensa Digital
• Criação de Logos e Artes Gráficas

www.caseit.com.br

51 997 180 918 contato@caseit.com.br

O SEO (Search Engine Optimization),  
também conhecido como otimização de sites, 
é rapidamente definido como uma forma 
de aumentar os acessos do seu site através 
de um conjunto de técnicas e estratégias 
que permitem que um site melhore seu 
posicionamento nos resultados orgânicos dos 
mecanismos de busca, como Google e Bing.

O SEO (Search Engine Optimization),  
também conhecido como otimização de sites, 
é rapidamente definido como uma forma 
de aumentar os acessos do seu site através 
de um conjunto de técnicas e estratégias 
que permitem que um site melhore seu 
posicionamento nos resultados orgânicos dos 
mecanismos de busca, como Google e Bing.

Como o SEO pode ajudar seu site?

Ao iniciar uma campanha de otimização 
no seu site, você poderá perceber que a melhora 
no posicionamento para as palavras-chave 
do seu negócio é diretamente proporcional à 
quantidade de acessos que vai receber, além 

de gerar também maior visibilidade para a 
marca e um retorno em conversões no site.

Existem diversos tipos de objetivo em um 
site. Para um e-commerce, o principal é gerar 
vendas. Para um blog, é que seus visitantes 
leiam seus posts. Então esses objetivos, que 
também chamamos de conversão, podem 
ser muito variados, como vendas, cadastro, 
downloads ou até mesmo cliques em 
determinadas partes do site. Independente 
da sua área de atuação e de seus objetivos, a 
otimização de seu site permitirá que chegue 
a ele um público segmentado de acordo com 
suas expectativas.

O QUE É SEO?

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
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 (51) 3023.3965 (51) 982.225.045

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
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ELETRICISTA
Luís Augusto Silva

Fone e     : (51) 984.696.349

Aceito cartões:

Instalações Elétricas em Geral
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos

Residencial Comercial

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

Aceitamos
as seguintes formas
de pagamento:

Aceitamos Cheque

Gener Crema
TELAS MOSQUITEIRAS

*Esquadrias *Persianas
*Portas *Janelas

*Pinturas
*Fechaduras

*Reformas em Geral

Orçamento Gratuito
Vendas e

Instalações

Proteja você
e sua família

dos Mosquitos
da Dengue, Zika

e Insetos

Faça seu Orçamento! Fone: (51) 985.500.655

Madeiras para Vigamento
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Serviços Especializados

Deus é Fiel

Associação Boanerges

Boa erges

ADQUIRA CONOSCO SUA PISCINA!ADQUIRA CONOSCO SUA PISCINA!

Aquecimento Solar para Piscina
A partir de R$ 2.999,99

ENTRE EM CONTATO E CONFIRA AS MELHORES
PISCINAS PARA SUA CASA 



E-mail: raf_piscina@hotmail.com

também na Internet
www.procureacherevista.com.br

(51) 98554.1765
(51) 99954.5266

Ademir Contruções e ReformasAdemir Contruções e Reformas

Pinturas
Reformas
Elétrica
Hidráulica
Acabamentos

Do Alicerce ao Telhado
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Profissionais Especializados

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

A Lei número 11.441 de 4 de 
Janeiro de 2007, possibilita que tanto 
o inventário como o divórcio sejam 
realizados fora do âmbito judicial, 
criando a figura “extrajudicial”, ou seja, 
dando ao requerente o direito de 
escolher em qual Tabelionato o seu 
processo administrativo vai tramitar.

No entanto, não são todos os 
divórcios nem todos os inventários 
que podem adotar esse método mais 
rápido e menos burocrático e oneroso. 
A lei faz algumas imposições para que 
seja realizado inventário extrajudicial, 
tais como:não haver testamento e 
todas as partes devem ser maiores e 
capazes, além, é claro, de todos serem 
concordes em tudo, pois qualquer 
litígio deve ser apreciado por um juiz, 
haja vista que o tabelião só tem o poder 
de lavrar escritura pública quando 
todos concordam com os termos do 
inventário e da posterior partilha.

A escritura pública para o caso de 
divórcio só é possível quando ele for 
consensual, pois havendo qualquer 
disputa ou litígio a via judicial será 
utilizada para que seja dirimido tal 
obstáculo, por um juiz competente 
para tanto. Não pode haver menor ou 
incapaz como filho dos divorciandos, 
uma vez que a escritura pública não 
pode determinar visitas, pagamento 
de pensões ou guarda, essas matérias 
continuam sendo de exclusividade do 
poder judiciário.

Em ambos os casos (inventário ou 
divórcio),a lei estabelece que as partes 
devem estar assistidas por advogado, 
podendo todos os interessados 
adotarem o mesmo advogado, 
tornando o processo muito mais barato 
e rápido.

Assim, cumpridos os requisitos 
exigidos pela Lei 11.441/2007 é 
possível que o inventário e divórcio 
sejam processados via tabelionato.

Cristiane Fernanda Morschel 
Nachtigall

OAB/RS 81.923 cristiane@
dntadvocacia.adv.br www.

dntadvocacia.adv.br

INVENTÁRIO E DIVÓRCIO VIA TABELIONATO, É POSSÍVEL?
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Profissionais ao seu alcance

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

Fone:

 FRITZEN

ORÇAMENTO 

GRÁTIS 981.145.980
992.055.485

Arodegna Graf

arodegnagra�caexpressa@gmail.com

Banners
Folhetos - Pastas

Cartões de Visita
Imãs de geladeira

Cardápios - Comandas
Blocos de Recibos / Pedido / Orçamento

51-992.887.693
51-3026-8445 

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

Equipe com Referência e Experiência

Instalações
Elétricas

Hidráulica

Pinturas em
Geral

Atendimento
24 horas

Alvenaria
Reboco
Telhado

Cerâmica
 Porcelanato

Massa Corrida
Textura

Gesso Acartonado

51 984 556 605
Antônio Carlos José Carlos

51 993 683 995

Serviços especializados:
Residencial & Comercial

Atendimento: Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral
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Profissionais ao seu alcance

Madeiras para Vigamento

&
ASSISTÊNCIA

INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO - LIMPEZA - MÁQUINAS DE LAVAR - LAVA E SECA

PAULO BATISTA PEREIRA
TÉCNICO

99851.7431

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!

TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
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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
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Assessoria Jurídica

 / 992850878

Trabalhista
Previdenciário 
Civil
Consumidor

Tributário 
Empresarial
Imobiliário
Trânsito 

A doença ocupacional é equiparada ao 
acidente do trabalho, por força do disposto 
no art. 20 da Lei 8.213/91.  Na realidade, 
muitas vezes o trabalho realizado, embora 
não seja determinante para o surgimento 
de uma lesão, concorre para a DOENÇA 
DO EMPREGADO, inclusive a agravando, e 
neste caso indiscutível a responsabilidade 
da empresa nos danos causados, inclusive 
danos morais, que se relacionam com 
o sofrimento psíquico do trabalhador 
decorrente da doença profissional que 
adquiriu ou pelas lesões que sofreu.  

As mais comuns são as Lesões 
por Esforços Repetitivos ou Distúrbios 
Osteomoleculares Relacionados ao 
Trabalho (LER/DORT), que englobam cerca 
de 30 doenças, entre elas a TENDINITE 
(inflamação de tendão) e A TENOSSINOVITE 
(inflamação da membrana que recobre os 
tendões). As LER/Dort são responsáveis pela 
alteração das estruturas osteomusculares, 
como tendões, articulações, músculos e 
nervos.

Na realidade, serviços prestados 
diariamente e/ou continuamente sem 
qualquer preocupação ou cautela por 
parte do empregador em tomar medidas 
preventivas de segurança e higiene no 
trabalho para se evitar riscos para a vida 
ou para a saúde física ou psíquica de seus 
empregados,  muitas vezes em condições 
de trabalho e jornadas extremamente 
cansativas e desgastantes, ensejam 
incontestavelmente a responsabilidade da 
empresa em INDENIZAR O EMPREGADO 
como compensação do mal e do sofrimento 
que causou, respondendo a empresa por 
sua omissão, negligência e/ou imprudência, 
pois o risco da atividade laboral é do 
empregador!

ALMIR  SARMENTO   &   FILHOS  
 A  D  V  O  C  A  C  I  A

Avenida Borges de Medeiros, 453, 
Conjunto 104, Porto Alegre/RS

3026-0303 /  Wpp 9-9875-0370 / 
almirsarmento@hotmail.com

DA DOENÇA OCUPACIONAL NO TRABALHO
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Serviços Especilizados

A Facta tem o empréstimo certo para você:
• Crédito Consignado
• Crédito Pessoal (Débito em Conta, 
   carnê, cheque e cartão de crédito)
• Refinanciamentos de Veículo e Imóvel

As melhores condições:

Sem consulta Dinheiro em 24hSem burocracia

Aposentado, Pensionista, Servidor Público e Assalariado:

(51) 3024.0484 - www.facta.com.br

Av. Azenha, 613 - Porto Alegre/RS 

PRECISANDO 
DE DINHEIRO?

4183a_ap_facta_anuncio_informativo_loja_azenha_128x95mm.indd   1 9/28/17   3:18 PM

Um empréstimo pessoal é um 
empréstimo que você obtém para 
finalidades que não sejam a compra 
de uma casa ou veículo, ou seja, 
um empréstimo sem garantias da 
sua parte. Para a obtenção desse 
empréstimo, são necessários os 
seguintes documentos:

Identificação oficial com foto e CPF
Comprovantes de renda
Comprovante de residência
Carteira de trabalho ou outro 

comprovante de vínculo empregatício 
(contrato de trabalho, contrato social 
da empresa, comprovante de MEI ou 
autônomo, etc).

Declaração do Imposto de Renda 
mais recente

Informações de crédito (geralmente 
obtidas pelo próprio banco ou 

instituição financeira)
Serão necessários alguns 

dias para fazer uma análise do 
seu perfil de crédito e oferecer o 
empréstimo pessoal para seu perfil. 
Os empréstimos pessoais tendem a 
ter taxas de juros mais altas do que 
os empréstimos que oferecem algum 
tipo de garantia pois apresentam 
maior risco para o credor. Aqui 
também se encaixam o crédito para 
negativados.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER EMPRÉSTIMOS

51 999.671411
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Saúde e Bem-Estar

Enfermagem 24horas
Serviço médico
Nutricionistas
Fisioterapia

R. Gana, 1113 - Vila Ipiranga, Porto Alegre

51 3062-6062
51 985 157 227

e Creche Geriátrica

Turno integral e meio turno
Atividades recreativas e manuais
Atividades com educador físico
Vagas permanentes e temporárias

também na Internet
www.procureacherevista.com.br

3907.8445
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Saúde e Bem-Estar

Um dos mitos que circulam 
na internet é que as garrafas de 
plástico podem liberar na água 
componentes tóxicos para a saúde.

“Em termos gerais, não há 
problemas de segurança para a 
saúde reutilizar essas garrafas”, 
disse Ana Trancoso, professora de 
Nutrição e Ciências Alimentares 
da Universidade de Sevilha, na 
Espanha, à BBC Mundo, o serviço 
em espanhol da BBC.

No entanto, há matizes 
interessantes nesse sentido, 
que convém ser analisadas. 
Segundo especialistas, está 
provado cientificamente que os 
recipientes de plástico duro a base 
de policarbonato, que contém o 
aditivo chamado Bisfenol A (ou 
BPA) um composto utilizado na 
produção de plásticos e resinas, 
que é encontrado principalmente 
nos plásticos que são fabricados 
com policarbonato, com o símbolo 
de reciclagem 7 na embalagem, 
podem, sim, liberar esse composto.

Um estudo feito pelo centro de 
Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA concluiu que mais de 
90% dos americanos trazia essa 
substância na urina.

As garrafas com símbolo de 
reciclagem 1 na embalagem (as PET) 
também apresentam problemas, 
posto que podem contaminar 

a água com outras substâncias 
de desregulação endócrina e 
químicos estrogênicos que causam 
problemas hormonais, como foi 
identificado por um estudo de 2010.

Polêmicas a parte, os 
especialistas concordam sobre o 
fato de que o maior risco para a 
saúde associado à reutilização de 
uma garrafa plástica está no nível 
microbiológico.

Afinal, as garrafas são um 
ambiente úmido, fechado e com 
grande contato com a boca e com 
as mãos, ou seja, um local perfeito 
para as bactérias se procriarem.

OS PERIGOS DE REUTILIZAR SUA GARRAFINHA DE ÁGUA 
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Serviços Especializados

Tarô para Desenvolvimento Pessoal & Pro�ssional
Auriculoterapia

Patricia dos Santos

51 997 771 557 51 981 767 118

O jogo de Tarô se mostra cada vez mais 
presente nos dias de hoje e nos povos que 
passou. Sua tradição já se estende por mais de 
seis séculos. Sendo utilizado pelas pessoas como 
um auxílio para tomar decisões e esclarecer 
questões de vida.

Hoje em dia há nova forma de ver o tarô 
como autoconhecimento, que analisa o presente 
da pessoa. Mostrando para ela como está a 
situação da vida dela e quais caminhos pode 
percorrer. Desta forma, identificaremos os seus 
limites e suas qualidades. 

Quando estamos numa situação em que 
nos sentimos restritos é necessário obter ajuda. 

O tarô fornece esta ajuda para nos mostrar a 
situação de uma outra forma. Obtendo um 
visão diferente da situação, podemos analisar 
com mais clareza. E percebendo as qualidades a 
pessoa pode progredir. 

TARÔ PARA AUTOCONHECIMENTO 
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•VIDROS
•ESPELHOS
•MOLDURAS
•SACADAS
•PEITORIL
•BOX DE VIDRO

9625.4154 / 9789.3410
Fones: 3264.3549

Av. Edgar Pires de Castro, 1325/03
Porto Alegre - RS

vid.vitoria@hotmail.comOrçamento Gratuito
sem compromisso

Fretes e Transportes
Transporte, Fretes e Mudanças
POA/GrandePOA/Litoral

51 996.826.857 
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

Residencial Comercial

 Manutenção de Condomínios e 
Residências

 Reformas  Telhados  Pinturas
 Texturas  Impermeabilização

 Hidráulica e Elétrica 
e outros serviços...

FINANCIAMENTO EM ATÉ 12X
SOLICITE SEU ORÇAMENTO GRATUITO.

P.S. PRESTADORA DE SERVIÇO
PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO

Desintupidora, 
hidráulica e elétrica
Instalação e manutenção
de ar condicionado
Detecção eletrônica de vazamento

Email: ps.prestadora@hotmail.com

F: 51 3237 2627 
51 996 083 685 - 51 994 456 826

Atendimento

24 horas

• Intalação de Split
• Concerto
• Manutenções
• Higienização
• Pré instalação
• Elétrica
• Vendas

Contato: 997.398.157
peresreformas.luciano

Responsável técnico: Luciano Peres

3907.8445
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Serviços Especializados

98201-4349

3907.8445

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

98201-4349
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Saúde e Bem-Estar

Telefone: 3279.3603 / 9203.3868
Rua Gávea, 362 - Ipanema

Oferecemos:

 Enfermagem 24 hs
 Médico Assistente
 Nutricionista
 Fisioterapeuta
 Terapia Ocupacional

Residencial Geriátrico Gávea

também na Internet
www.procureacherevista.com.br
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Serviços Especializados

Calhas, algeroz, coifas, etc...
Soluções em telhados

Reformas e contrução de telhados
Calhas de até 6 metros sem emenda

Grades, portões e de contra-peso
Pequenos reparos e manutenção em grades, portões, etc...

Calhas, algeroz, coifas, etc...
Soluções em telhados

Reformas e contrução de telhados
Calhas de até 6 metros sem emenda

Grades, portões e de contra-peso
Pequenos reparos e manutenção em grades, portões, etc...

SAFE CALHAS
FUNILARIA E SERRALHERIA

SAFE CALHAS
FUNILARIA E SERRALHERIA

51 9358-1659

Vinicius Tizoni Straccioni
Pro�ssional de Educação Física
CREF 025149 - G/RS / Avaliador Físico ISAK 1

Instrutor de Dança de Salão
Samba, Bolero, Forró, Soltinho

Salsa e Zouk

Treinamento físico personalizado
em domicílio

Treinamento físico personalizado
em domicílio

Instrutor de Dança de Salão
Samba, Bolero, Forró, Soltinho

Salsa e Zouk

51 98949.1833 vinits.ef@gmail.com

3907.8445
EMPODERANDO AS PESSOAS A SABEREM O QUE SABEM

FACILITADOR DAS BARRAS DE ACCESSTM

Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória!TM

Silvia Tizoni
Pedagoga Empresarial e

Terapeuta de Barras de ACCESS

siltizoni2014@gmail.com - www.facebook.com/barrasaccesstizoni - www.accessconsciousness.com

As Barras de ACCESS são 32 pontos existentes na cabeça e que ligam e ativam
os aspectos da vida, tais como: alegria, corpo, esperanças e sonhos, sexualidade,
criatividade, dinheiro, etc. Em vez de lembranças do passado você cria um anova

vida, onde todas as coisas divertidas estão no presente e muitas mágicas acontecem.

51 99688.7223

FRETES E TRANSPORTES
Residencial, Comercial

Atacadista, Tele-entrega

Atuamos em todo território
Rio-Grandense e arredores

transportegaucho@hotmail.com

(51) 3249.7359
9.8448.6902
9.9577.9661

Arodegna Graf

arodegnagra�caexpressa@gmail.com

Banners
Folhetos - Pastas

Cartões de Visita
Imãs de geladeira

Cardápios - Comandas
Blocos de Recibos / Pedido / Orçamento

51-992.887.693
51-3026-8445 
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Residencial Comercial

      Projetos e Acabamentos 
em Pisos e Estruturas de Madeiras

        -LIXAÇÕES SEM PÓ
 Parquet, Tabuões e Syntekos 
Restauração, Instalações
de Pisos em Madeira

-PROJETOS e EXECUÇÃO

-Pergolados
- Decks
- Brises
- Painéis

  

-Ipê Cerne   /  Cumaru / Garapeira /  Sucupira / Jatobá /   Itaúba
 

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

        - RESINAS NATURAIS
-Secagem Rápida /Sem Cheiro
-  Fosco , Acetinado e Brilho

livingfloor.com.br livingfloor1 (51) 9.9999-9191

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

      Projetos e Acabamentos 
em Pisos e Estruturas de Madeiras
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Educação e Lazer

Funcionamento de janeiro a janeiro. Desta forma 
cuidamos do seu bem mais precioso, enquanto você 
mamãe e você papai tem compromissos profissionais, 
sociais, viagens, etc.

Assim, o hotelzinho se caracteriza pela sua 
praticidade e flexibilidade de horários. Hospedamos 
crianças de 6 meses a 10 anos. Também oferecemos 
turno integral, meio turno e finais de semana. Colônia de 
férias: janeiro e fevereiro para crianças a partir de2anos 
de idade. 

Faça sua reserva, agora, temos, poucas vagas.
Atividades:  LUDICO, RECREATIVAS, 

PEDAGOGICAS,  ARTISTICAS, AUXILIO AO TEMA 
(CRIANÇAS COM IDADE ESCOLAR)

Equipe de profissionais capacitados e com anos 
de experiência:

- Educadora Infantil, Professora de Nível Médio, 
Pedagogo, Psicopedagogo, Neuropsicopedagogo do 
desenvolvimento humano e nutricionista.

INFORMAÇÕES: 984.825.288 e whats 8527-8648 – 
com psicopedagoga

HOTELZINHO INFANTIL ZONA SUL 
INSCRIÇÕES PARA ANO DE 2018
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Festas e Eventos

3907.8445

arodegnagra�caexpressa@gmail.com

Arodegna Graf Banners
Cardápios

Comandas
Cartões de Visita
Folhetos - Pastas

Imãs de geladeira
Blocos de Recibos / Pedido / Orçamento

51-992.887.693
51-3026-8445 
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Horóscopo

Poderá sofrer no seu íntimo ao perceber que de 
alguma forma foi enganado ou abusado nos 
seus sentimentos. 

No âmbito da sua atividade pro�ssional poderá 
festejar uma nova associação ou sociedade. 

Uma relação amorosa do passado poderá vir a 
fazer bater de novo o coração. 

A menos que tenha encontrado o seu amor 
dentro da área pro�ssional, as suas atenções 
não estarão muito ligadas ao trabalho. 

Preocupações no âmbito da saúde podem 
afastá-lo momentaneamente da sua atividade 
pro�ssional. 

Quaisquer mudanças devem ser ponderadas. 
Certi�que-se se as mesmas são favoráveis. 

Receberá algumas informações que o levam a 
tomar múltiplas ações a nível pro�ssional. 

Poderá reagir de forma impulsiva, criando 
algum desconforto em quem partilha o seu 
cotidiano. 

Os afetos serão maioritariamente vividos no 
campo social o que o fará brilhar em termos 
sociais. 

A nível pro�ssional viverá dias de luta constante 
na busca da orientação certa para atingir os 
seus objetivos. 

A solidão poderá fazer parte dos seus dias. 
Contrarie esta tendência com todas as suas 
forças. 

A sua situação �nanceira permitirá viver este 
mês intensamente sem quaisquer limitações ou 
barreiras. 

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
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(p. ext.)
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Abertura
por onde
passa o
botão
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breve e
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A carne
do salmão
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(?) a
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Deputado
(abrev.)

Mulher que
amamen-
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Antônimo
de "adian-
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Sufixo de
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de (?),
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cardíaca

Fruto 
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natalinas
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Maia, ator
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Em + ele

Mapa, 
em inglês
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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.



MULTI SERVIÇOS
e PINTURAS

ARMANDO SANTOS

● Alvenaria ● Telhado ● Azulejista
● Impermeabilizações ● Pinturas

● Outros
www.flashbrico.com

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

Pro�ssionais Especilizados em Mudanças 
Empresa familiar

Atendimento especial cliente a cliente
Cuidados especiais e minuciosos na embalagem

Pro�ssionais especializados em organização

(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


