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SUL

Frutas e Verduras
Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

Aparelhos ortodônticos

Agende sua consulta

ANTIQUÁRIO E MARCENARIA
REFORME SEU ESTOFADO

SOFÁS CAPITONE COM COURO OU VELUDO

Especializado em Antiguidades e Sofás sob medida

ORÇAMENTO GRÁTIS
51 3062.0048 / 3226.3609

Matriz - 51 3062.0048
Rua Miguel Tostes, 421

Bairro Rio Branco

Filial - 51 3226.3609
Rua José do Patrocínio, 285

Bairro Cidade Baixa

www.estofariaventurini.com.br

991.534.156 / 994.080.634
venturini.estofaria@hotmail.com

FAZEMOS RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS ANTIGOS
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contato@procureacherevista.com.br

3907.8445

“Ao entrares no galpão, 
pendura no cabide de 
tua humildade as tuas

diferenças e 
preconceitos e se mesmo 
assim perseveares algum 
orgulho, que este seja o 

de ser Gaúcho.”
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Serviços Especializados

Associação Boanerges

Boa erges

Edredom solteiro----R$ 25,
Edredom casal-------R$ 28,
Edredom quem------R$ 33,
Edredom king--------R$ 35,

PRÓTESE FLEXÍVEL

com dentista e nutricionista

Liliane Rigon
CR0 17240

Federico Braga
CR0 18143
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Saúde e Bem-Estar

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

OS cUIDADOS nEcESSáRIOS qUAnDO SE 
ESTA cUIDAnDO DO IDOSO Em cASA 

 
 Ter um idoso doente em casa que 
acabou de sair do hospital ou que já esteja 
em casa há tempos é uma situação delicada e 
muitas vezes inesperada que requer mudanças 
na rotina da família.
 Temos como objetivo principal orientar 
e esclarecer dúvidas para facilitar a vida dos 
cuidadores no seu dia a dia. Para o idoso com 
uma doença crônica, assim como para seus 
familiares é importante que se conheça os 
cuidados necessários.
 E como realizá-los de forma que leve 
uma vida de máximo bem estar dentro de suas 
limitações, a participação da família no cuidado 
do idoso é muito importante para o sucesso 

do tratamento, a adoção de estilo de vida mais 
saudáveis e a busca de soluções para o cuidar 
do idoso são responsabilidade da família para 
uma boa assistência.
 O atendimento domiciliar possibilita 
que o idoso permaneça em sua casa junto a sua 
família, porém recebendo cuidados ambulatoriais 
no domicilio. As pessoas que auxiliarão o idoso 
no seu dia a dia são chamadas de cuidadores. 
Por isso existe a necessidade de eleger e 
incentivar um ou mais cuidadores familiares ou 
profissionais contratados para este fim com a 
devida preparação e conhecimento da melhor 
forma de cuidar do idoso em sua casa de maneira 
segura e eficiente. 
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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

Cuidado - Carinho
Respeito

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

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

Cuidadora de Idosos
Cuidadora & Acompanhante

51 986 248 878
Silvia Maria

Hospital • Residência • Passeio

3907.8445

nÃO FIqUE cOm DOR! 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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Gastronomia

Saco
lão

Hortifrutigranjeiros

Av. Edgar Pires de Castro, 1895 | 3029-8054

TRADI ÃO
Sucesso em carnes.

3258.5276
Estrada do Varejão, 5135 - Bairro Lami

FABONATO
S U P E R M E R C A D O

Avenida Herval, 41 - Bairro Cascata

(51) 3249-7894

Rua Enio Aveline da Roxa, 105 - Cohab 

Cavalhada - (51) 3093-0566

REcEITA DE mOUSSE DE mARAcUjá

Modo de Preparo

1.  Bata bem todos os 
ingredientes (leite condensado, 
creme de leite, suco concentrado 
de maracujá e a gelatina-
opcional) no liquidificador;

2.  Despeje o conteúdo em 
um refratário ou em taças 
individuais;

3.  Acrescente a polpa de 
maracujá por cima do mousse;

4.  Ponha pra gelar por 3h;

5.  Sirva gelado.
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3907.8445

Faça de seu evento
domiciliar uma

festa gastronômica
Solicite uma visita e confira nosso orçamento

Buffet
Churrasco
Coquetéis

51 999 716 122

Av. Edgar Pires de Castro, 3749

Fone: 3266-2991

Horário: Segunda à Sábado das 8:30 até 24:00
Domingo das 8:30 até 20:00

Sem fechar ao Meio Dia

das Frutas
nte famie iliab r em  cA om bom aten todimen

ACEITAMOS CARTÕES

Gastronomia

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

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
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Gastronomia

Faça o melhor Churrasco
Semana Farroupilha Perfeita
Faça o melhor Churrasco
Semana Farroupilha Perfeita
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Gastronomia
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Serviços Especializados

www.bisolimoveis.com.br
(51) 3286-3834 | (51) 99156-0541

LOCAÇÃO

VENDA

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Rua dos Andradas, 1137 - 1813 - Centro - Porto Alegre - RScontato@bisolimoveis.com.br

2 Dormitórios 

1 Banheiro 

1 Vagas 

2 Dormitórios 

2 Banheiros 

1 Dormitório

1 Banheiro

2 Dormitórios 

1 Banheiro 

2 Vagas 

2 Dormitórios 

1 Banheiro 

1 Vagas 

2 Dormitórios 

1 Suíte 

2 Banheiros 

2 Vagas 

3 Dormitórios 

1 Suíte 

2 Banheiros 

1 Vaga 

2 Dormitórios 

1 Banheiro 

2 Dormitórios 

1 Banheiro

1 Vaga 

1 Dormitório

1 Banheiro 

VENDA

VENDA

VENDA

VENDA

R$ 900,00

R$ 1.550,00

R$ 1.950,00

R$ 1.350,00

R$ 1.500,00

R$ 220.000,00

R$ 498.000,00

R$ 310.000,00

Centro Histórico Cidade Baixa Santo Antônio Menino DeusMoinhos de Vento

Menino Deus Menino DeusAuxiliadora Centro HistóricoCentro Histórico

R$ 377.000,00

R$ 275.000,00

TRêS DIcAS pARA qUEm vAI cOmpRAR
O pRImEIRO ImóvEL

 Primeiramente é preciso ter 
planejamento, pois a aquisição de um 
imóvel é uma atitude que causa impacto em 
diversos setores da vida de uma pessoa, 
fundamentalmente, o financeiro e o familiar. 
Por isso, aqui vai três dicas para quem vai 
comprar o primeiro imóvel. 

1. Onde vou morar
 É importante saber em qual 
região se pretende morar e conseguir 
delimitar territorialmente os bairros que 
farão parte da pesquisa. Neste momento, 
algumas perguntas devem ser feitas, por 
exemplo: este imóvel é para uma moradia 
temporária ou mais duradoura? Ele atende 
às necessidades do meu projeto de vida e 
familiar? Quais facilidades a região oferece?

2. Programe-se para comprar a casa 
própria
 A parte financeira pode ser a 

solução ou início dos seus problemas, tudo 
vai depender de como você se programa 
para comprar a casa própria. Se você 
pretende adquirir um imóvel e ainda não 
começou a poupar, reveja seus projetos.
 É necessário ter uma quantia 
em dinheiro reservada para dar a entrada 
na negociação. Lembre-se, quanto maior 
for o sinal, menor será o valor do seu 
financiamento e do seu endividamento final.

3. Atenção com os custos extras
 Os gastos com a compra de 
um imóvel não se limitam apenas ao 
financiamento e ao valor das prestações. Há 
ainda as taxas de transferências, taxas de 
encargos bancários e questões referentes 
à documentação. É necessário ter uma 
reserva financeira.
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Residencial comercial

paulodutra217@gmail.com

997.930.802
984.339.161

Móveis Novos
e Usados

Montagem e desmontagem
de móveis 

PAPA LÉGUAS 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

5 DIcAS DE SEGURAnÇA AO SAIR E chEGAR Em cASA
1 – Verifique se não há pessoas suspeitas
Quem está fora de casa precisa tomar muito 
cuidado no momento da chegada. Antes de 
colocar o carro na entrada da garagem, dê 
uma volta pelo quarteirão e verifique se não há 
pessoas suspeitas. 

2 – Seja ágil na hora de entrar em casa
Caso seja necessário descer do veículo 
para abrir o portão, tranque o automóvel 
completamente. Mas, se tiver alguém em casa, 
por que não pedir para a pessoa fazer isso para 
você? 

3 – Aposte em um portão automático
Uma boa dica é investir em um portão 
automático. Os modelos antigos costumam ser 

lentos, mas hoje em dia já existem alguns com 
motores mais rápidos e eficazes. 

4 – Instale câmeras em sua residência
Já pensou em instalar câmeras escondidas no 
lado externo da sua residência com monitores 
estrategicamente posicionados em algum 
cômodo seguro? Assim, é mais fácil verificar o 
movimento da rua antes de sair.

5 – Deixe alguém avisado se sua residência 
for ficar sozinha por muito tempo
Caso você esteja saindo, seja sozinho ou com a 
família, para viajar, por exemplo, e a casa ficar 
fechada, entre em contato com algum vizinho de 
confiança e comunique o fato. 
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Deus é Fiel

Residencial comercial

24
HORAS

BIG VILA NOVA
Chaveiro

Controle de Portão Eletrônico

Abertura de Portas

Troca de Segredo

Fechaduras

Cópia de Chaves

Chave Codificada

Carimbos

Av. Eduardo Prado, 330- Lj 19

Cavalhada - Porto Alegre - RS

chavesul.chaveiro@gmail.com

Chavesul-Big Vila Nova     (51)3241.6376

(51) 994.049.594

(51) 982.443.743

&

DIcAS pARA TER Um BOm RELAcIOnAmEnTO
 cOm SEU vIzInhO

1 - Conheça seus vizinhos. - Se apresente e 
conheça seu vizinho. Saiba qual a profissão dele, 
o hobby, o lugar onde ele nasceu. Vocês podem 
ter muito em comum!
2 - Tenha controle dos seus animais de 
estimação. Parece mentira, mas nem todo 
mundo pode gostar de animais de estimação ou, 
o que é mais comum, os animais de estimação 
de famílias diferentes podem não ter uma 
convivência “pacifica”. 
3 - mantenha seu jardim arrumado. Uma rua 
bonita, com casas arrumadas e jardins bonitos 
depende, majoritariamente, de nós! Sendo assim, 
tente manter sempre seu jardim bonito e bem 
arrumado. 

4 - Coloque o lixo para fora no dia certo. Saiba 
sempre o dia do recolhimento em seu condomínio 
ou na sua rua. Com isto, diminuímos eventuais 
problemas com o mau cheiro.
5 - Comunique-se com seu vizinho. Tenha o 
contato do seu vizinho no celular ou nas redes 
sociais. Caso um dia você precise entrar em 
contato com ele e ele não estiver em casa, 
conseguirá falar com ele num período de tempo 
menor.
6 - Receba bem os novos vizinhos. Manter um 
bom trato e um ambiente saudável e harmonioso 
com seus vizinhos é tão importante quanto criar. 
Por isso, seja receptivo com novas pessoas que 
estão morando perto de você. 

Fernando / Vilson

(51) 997 290 229  (51) 3266 5439
Estrada Edgar Pires de Castro, 9248

Orçamento e colocação no dia e hora marcada

Box Temperado - Sacadas
Coberturas - Espelhos

Vidros comuns

Aberturas
PVC
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Serviços Especializados

14

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

Leticia Bidigaray Polonia Life & Professional Coach Certified

Master Coach e Mentoring de relacionamentos e desenvolvimento pessoal
PDC - Professional DiSC Certified
Nº de registro: 32883-131215

Com problemas no trabalho? Sentimental ou pessoal?
Venha fazer Coaching. 
Você mesmo será capaz de resolver a sua vida,
com a sua vontade e o meu conhecimento.

SEJA BRAVO, SEJA VOCÊ, SEJA AMADO.

Descomplicando Vidas

Coach de relacionamentos

51 99239 7272

www.descomplicandovidas.com.br

leticia@descomplicandovidas.com.br
leticia.descomplicandovidas

• 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
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Profissionais ao seu alcance

Cuidado - Carinho
Respeito

&
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!

Pro�ssionais Especilizados em Mudanças 
Empresa familiar

Atendimento especial cliente a cliente
Cuidados especiais e minuciosos na embalagem

Pro�ssionais especializados em organização

Avenida Wenceslau Escobar, 3021
Próximo a Rua Dr. Mário Totta

(Com estacionamento)
Fone: 51 3237.3883

MULTI SERVIÇOS
e PINTURAS

ARMANDO SANTOS

● Alvenaria 

  ● Telhado 

    ● Azulejista

      ● Impermeabilizações 

        ● Pinturas

          ● Outros

www.flashbrico.com

R. Padre Angelo Corso, 50 - Cavalhada - POA/RS
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Profissionais ao seu alcance

paulodutra217@gmail.com

997.930.802
984.339.161

Móveis Novos
e Usados

Montagem e desmontagem
de móveis 

PAPA LÉGUAS 

• Instalações Elétricas
residenciais, comerciais
e industriais;

• Máquinas de lavar e
secar roupas;

• Refrigeradores;
• Microondas e forno elétrico;
• Instalação e Manutenção;
• Higienização de ar

condicionado Split e janela.

Rua Erceu Farins Barbosa, 69 - Aberta dos Morros

CNPJ: 20.821.774/0001-90

com Alex

com João

TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
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99820-1439

Tecnologia

Manutenção de computadores e Notebooks

5 pASSOS pARA DEIxAR O SEU pc mAIS SEGURO
 Há cinco coisas que você pode fazer em seu 
computador que irão aumentar a segurança e melhorar o 
modo que você usa a máquina. Quer saber como? Veja 
as dicas!
 
Atualizar o Windows

 Praticamente todos os dias o sistema 
operacional Windows recebe novos recursos. Muitos 
deles, são recursos que aumentam a segurança da 
máquina. É por isso que é necessário atualizar o 
computador com frequência. É possível configurar o 
recurso para fazer a atualização automática, ou você 
pode “forçar” essas atualizações indo no botão Iniciar 
> Painel de Controle > Sistema e Segurança, e depois 
selecionar a opção de Windows Update.

Instalar um bom antivírus

 Ter um bom antivírus na máquina é 
indispensável, pois é por meio do programa de segurança 
que vírus e outros tipos de malwares são detectados e 
deletados da máquina. Esses vírus podem causar danos 
ao computador e servirem de porta de entrada para 
cibercriminosos, que roubam informações e arquivos.
Ativar o firewall

 Para ativar o seu firewall é preciso fazer os 

seguintes passos: Clique no botão Iniciar > Painel de 
Controle. Na caixa de pesquisa, digite firewall e clique 
em Firewall do Windows. No painel esquerdo, clique em 
Ativar ou desativar o Firewall do Windows. Clique em 
Ativar o Firewall do Windows em cada local de rede que 
você queira proteger e clique em OK. Para que o firewall 
evite que todos os programas se comuniquem, inclusive 
os programas que anteriormente podiam se comunicar 
pelo firewall, marque a caixa de seleção Bloquear todas 
as conexões de entrada, incluindo as que estejam na 
lista de programas permitidos.

Hábitos de navegação seguros

 Seja um usuário que pensa em segurança 
no mundo digital. É necessário estar sempre atento 
à certas regras para garantir uma navegação com 
mais tranquilidade. Por exemplo, muito cuidado ao 
realizar downloads – principalmente os “gratuitos”. 
Evite expor dados pessoais nas mídias sociais, elas  
são uma excelente forma de manter o contato com 
parentes e amigos, mas também é uma ótima maneira 
para que ladrões de identidade possam preparar um 
perfil baseado nos dados de outras pessoas. Aprenda 
como realizar compras na Internet com segurança, e 
faça da comodidade das compras online a sua aliada. 
Crie senhas fortes  e muito cuidado ao abrir e-mails. 

Suspeite de e-mails mal configurados, mesmo vindos 
de remetentes conhecidos, e nunca clique em links 
recebidos por e-mail. 
 
Cuidado com dispositivos móveis

 Tenha muito cuidado ao conectar dispositivos 
móveis na máquina, pois eles podem transmitir vírus 
para a sua máquina. Antes de usar o pendrive, HD 
externo ou até mesmo o smarphone, varra o dispositivo 
com o antivírus. 



Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98619

ADVOGADOSADVOGADOS

Previdenciário - Cívil - Trabalhista

Rua Washington Luiz 1118 - Porto Alegre, Rio Grande do Sul
51 3779.1213 - 51 998.993.880

Assessoria jurídica

3907.8445

EmpREGADO DEmITIDO DOEnTE - REInTEGRAÇÃO

 O empregado não deve ser 
demitido doente, sobretudo quando 
a doença tenha origem nos serviços 
prestados pelo trabalhador, portanto 
ilícita a demissão, que é considerada 
nula na Justiça do Trabalho, sendo 
a empresa obrigada a reintegrar o 
trabalhador. 

 Na verdade, a empresa quando 
da demissão – se constatar através do 
exame médico demissional ou até por 
meio de atestado médico apresentado 
pelo empregado, que este encontra-se 
doente, deve suspender de imediato 
a demissão e encaminhá-lo ao INSS, 
caso contrário poderá ser obrigada 
pela Justiça do Trabalho a reintegrar 
o empregado, com o pagamento dos 
salários do período do afastamento 
até a efetiva reintegração, inclusive 
com o restabelecimento de eventual 
plano de saúde, posto que este detém 

estabilidade nos termos da Lei 8.213/91 
- em seu artigo 118.

 E a empresa ainda poderá 
sofrer na Justiça do Trabalho possível 
condenação indenizatória por danos 
morais, por ter demitido o trabalhador 
doente e incapacitado, o deixado 
desamparado, sem qualquer fonte de 
renda que lhe garanta seu sustento e 
o de sua família, no momento em que 
este não possuía qualquer condição de 
procurar ou até mesmo exercer novo 
trabalho !

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
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pet & Agro

Av.: Alberto Pasqualini - Nº 1070 / Jd. Itu Sabara
www.armazemdosbichos.com.br

cUIDADOS BáSIcOS cOm OS AnImAIS DE ESTImAÇÃO
(cÃES E GATOS)

 Para buscarmos uma melhor 
qualidade de vida para nossos 
amiguinhos e maior harmonia no 
ambiente onde vivem, precisamos 
colocar em prática as seguintes 
ações:

– Proteger do sol, da chuva e dos 
ventos fortes;

– Manter o local destinado às 
necessidades diárias (xixi e cocô) 
sempre limpos;

– Manter sempre disponível água 
fresca para seu bichinho beber;

– Oferecer ração de boa qualidade 
para fortalecer o sistema 
imunológico e prevenir doenças;

– Castrar/esterilizar seu animal 
para evitar uma superpopulação e 
abandonos;

– Dar atenção e brincar sempre 
que possível. Os animais também 
precisam de amor e carinho;

– Vacinar, de acordo com a 
orientação do médico veterinário;

– Ficar atento em relação 
a possíveis mudanças de 
comportamento e sintomas de 
doenças 

– Jamais grite ou bata em seu 
animal. Tenha paciência ao 
educá-lo!
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Telefone: 3279.3603 / 9203.3868
Rua Gávea, 362 - Ipanema

Oferecemos:

 Enfermagem 24 hs
 Médico Assistente
 Nutricionista
 Fisioterapeuta
 Terapia Ocupacional

Residencial Geriátrico Gávea

Saúde e Bem-Estar
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Saúde e Bem-Estar

Tarô para Desenvolvimento Pessoal & Pro�ssional
Auriculoterapia

Patricia dos Santos

51 997 771 557 51 981 767 118

AURIcULOTERApIA

 Você sabia que na orelha 
existem vários pontos, que quando 
estimulados produzem bem-estar?
 Bom, você precisa conhecer 
o que é a auriculoterapia e conhecer 
seus benefícios. 
 Então o que seria 
auriculoterapia? “Aurículo” significa 
“orelha” e “terapia” quer dizer 
“tratamento”. Portanto, podemos 
dizer que a auriculoterapia é um 
tratamento através da orelha.
 Esta terapia consiste na 
estimulação com sementes de 
mostarda em pontos específicos da 
orelha para aliviar dores ou tratar 
diversos problemas físicos.  Esta 
terapia é indicada no tratamento 
de: obesidade, emagrecimento, 
tabagismo, estresse, ansiedade, 
hipertensão/hipotensão, dores na 
coluna, insônia, rinite e entre outras. 

 Além de, aguçar o natural 
sentido da audição, alguns pontos 
específicos espalhados pelas 
orelhas referem-se perfeitamente 
partes do organismo, ajudando 
assim a prevenir doenças e até 
mesmo manter o peso ideal. 
Conheça mais sobre esta prática 
chinesa!

Patrícia dos Santos
(51) 9 9777-1557 (51) 9 8176-

7118
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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
Atendimento

24 horas
F: 51 3237 2627 |        996 083 685 | 994 456 826

996.525.199 996.145.199
Parcelamos em até 3 vezes ou 2x no cheque

3108.4009 51 |

Residencial comercial

AR CONDICIONADO
PROJETOS E ELÉTRICA

(51) 3519 2996
(51) 996 657 268
(51) 981 794 323

VIVO

TIM

Quallyservsplitinstalacaoquallyserv@gmail.com

Instalação
Manutenção
Higienização

Execução de serviços de elétrica
Projetos

•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

5 pASSOS BáSIcOS pARA 
FEchAR qUALqUER vEnDA

1 - Faça a abordagem correta

2 - Aprenda a ouvir

3 - Apresente as soluções

4 - Encare as objeções

5 - Invista no pós-venda

ESTOFARIA VIEIRA
Reformas em Geral - Consertos

Customização - Variedades de Tecidos

E-mail: vieira_estofados@hotmail.com

Rua Monsenhor Veras, 177 - Santana - Poa/RS

Orçamento Gratuito

Márcio

996.385.999 - 3235.1546 

Fernando / Vilson

(51) 997 290 229  (51) 3266 5439
Estrada Edgar Pires de Castro, 9248

Orçamento e colocação no dia e hora marcada

Box Temperado - Sacadas
Coberturas - Espelhos

Vidros comuns

Aberturas
PVC
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Residencial comercial

3907.8445 984.754.657

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

5 DIcAS DE SEGURAnÇA AO SAIR E chEGAR Em cASA
1 – Verifique se não há pessoas suspeitas
Quem está fora de casa precisa tomar muito 
cuidado no momento da chegada. Antes de 
colocar o carro na entrada da garagem, dê 
uma volta pelo quarteirão e verifique se não há 
pessoas suspeitas. 

2 – Seja ágil na hora de entrar em casa
Caso seja necessário descer do veículo 
para abrir o portão, tranque o automóvel 
completamente. Mas, se tiver alguém em casa, 
por que não pedir para a pessoa fazer isso para 
você? 

3 – Aposte em um portão automático
Uma boa dica é investir em um portão 
automático. Os modelos antigos costumam ser 

lentos, mas hoje em dia já existem alguns com 
motores mais rápidos e eficazes. 

4 – Instale câmeras em sua residência
Já pensou em instalar câmeras escondidas no 
lado externo da sua residência com monitores 
estrategicamente posicionados em algum 
cômodo seguro? Assim, é mais fácil verificar o 
movimento da rua antes de sair.

5 – Deixe alguém avisado se sua residência 
for ficar sozinha por muito tempo
Caso você esteja saindo, seja sozinho ou com a 
família, para viajar, por exemplo, e a casa ficar 
fechada, entre em contato com algum vizinho de 
confiança e comunique o fato. 
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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

BITcOIn, nOvA mOEDA qUE vEm REvOLUcIOnAnDO O mUnDO

 Quando fazemos um pagamento com 
uma nota de 50 Reais, estamos fazendo um 
pagamento que é rápido, barato, e quem não 
requer intermediários. Rápido, porque o tempo para 
a transação ser finalizada é o tempo de entregar 
a cédula ao vendedor. Barato porque porque não 
há taxas nesta transação. Sem intermediários 
porque não é necessário que nenhuma outra 
empresa participe deste processo, nem do lado do 
comprador, nem do lado do vendedor.
 Com o surgimento do comércio eletrôncio, 
há uma grande mudança no relacionamento entre 
compradores e vendedores. Se pegarmos como 
exemplo um pagamento com boleto, este deixa de 
ser rápido, pois além do comprador ter que fazer 
que se dirigir ao banco para fazer o pagamento, o 
vendedor só receberá o dinheiro alguns dias depois. 
Este pagamento também tem um custo maior, dado 
que além do custo do boleto, o vendedor precisa ter 
uma conta bancária e o comprador, às vezes, tem 
que se deslocar para pagá-lo. Finalmente, sempre 
há o banco intermediando a transação, e às vezes, 
outras empresas como o Paypal, por exemplo.
 Entender o Bitcoin é simples. Ele é 
uma tecnologia digital que permite reproduzir em 

p a g a m e n t o s 
eletrônicos a 
eficiência dos 
p a g a m e n t o 
com cédulas 
descrita acima. 
P a g a m e n t o s 
com bitcoins são 
rápidos, baratos e sem intermediários. Além disso, 
eles podem ser feitos para qualquer pessoa, que 
esteja em qualquer lugar do planeta, sem limite 
mínimo ou máximo de valor.
 A necessidade destas “cédulas vituais”, 
já era discutida desde a própria criação do 
e-commerce e se materializou com o Bitcoin, criado 
em 2009, por um anônimo.
A tecnologia vem ganhando muitos adeptos 
mundialmente. Recentemente Bill Gates em uma 
entrevista ao canal de negócios TV Bloomberg 
disse que “o Bitcoin é excitante porque é barato”.
 Hoje é possível fazer doações em 
bitcoins para instituições globais como Greenpeace 
ou Wikipedia, ou comprar passagens aéreas na 
Expedia, ou dar entrada para um apartamento na 
Tecnica, tudo usando bitcoins.
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Serviços Especializados

26

AGENDE SUA
CONSULTA

51 9 9678 3355
51 9 9340 7291
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pROGRAmAÇÃO AcAmpAmEnTO FARROUpILhA 2017
19 de setembro, terça-feira, pré feriado

18h: Show com Irmãos Ribas, no 
Palco Principal

19h: Show com Murielzinho, no 
Palco Principal

20h30min: Apresentação Cultural 
de Dança com GF Chão Batido, de 
Ijuí, no Palco Principal

21h30min: Show com Marcelo 
Caminha, no Palco Principal

23h: Baile com Brunetto y Santafé 
Beira d´Estrada e Roger Moraes na 
Casa do Gaúcho

24h: Momento Solene em 
Homenagem ao Dia do Gaúcho

 20 de setembro, quarta-feira, feriado

08h: Desfile Tradicional, na Avenida 
Edvaldo Pereira Paiva

17h30min: Apresentação Cultural: 
Barbosa Lessa – 15 anos de 
Saudade, no Palco Principal

18h30min: Show com Augusto 
Camargo e Bruna Scopel, no Palco 
Principal

19h30min: Solenidade de 
encerramento do Acampamento 
Farroupilha com a extinção da 
Chama Crioula, no Palco Principal

20h30min: Show de Encerramento, 
com Erlon Péricles, no Palco 
Principal

Festas e Eventos / Serviços Especializados

Serviços especializados:
Residencial & Comercial

Instalações
Elétricas

Hidráulica Pinturas em
Geral

Atendimento
24 horas

51 984 556 605
Antônio Carlos

José Carlos

51 993 683 995

Alvenaria - Reboco - Telhado - Cerâmica - Porcelanato - Massa Corrida e Textura - Gesso Acartonado

Equipe com Referência e Experiência

Atendimento: Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral
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Quadra society grama sintética
e natural, sede com bar, churrasqueira, 

estacionamento e ótimo ambiente

Est. Cristiano Kraemer, 2880 Fone: 992.968.961 / 985.073.036

QUADRA7CAMPO NOVO

Educação e Lazer

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

cOmO DIFEREncIAR TRAnSTORnO DE ApREnDIzAGEm DE 
DIFIcULDADES DE ApREnDIzAGEm?

 A aprendizagem  e seus aspectos envolvem 
muitas variáveis, como questões sociais, biológicas, cog-
nitivas, entre outras. 
O viés,  é levar em conta na dificuldade de aprendiza-
gem a importância da multidisciplinaridade integrada. 
Que seja quando nos referimos a dificuldade de apren-
dizagem, estamos falando sobre um ser que possui uma 
maneira diferente de aprender. Se trata de um obstáculo, 
uma barreira, um sintoma, que pode ser de origem cul-
tural, quanto cognitiva ,ou até mesmo emocional.
 Muitas pessoas e até especialistas , pos-
suem dúvidas no tocante à diferenciação entre dois tópi-
cos que costumam se confundir : ”TRANSTORNO DE 
APRENDIZAGEM e DIFICULDADE DE APRENDIZA-
GEM”. É interessante frisarmos, que a maior parte destes 
problemas de dificuldades de aprendizagem podem ser 
resolvidos através de atendimento psicopedagógico ,em 
parceria com a família e escola.

 O distúrbio de aprendizagem está ligado á  
“Um grupo de dificuldades pontuais específicas”, car-
acterizado pela presença de uma disfunção neurológi-
ca. Neste caso, estamos lidando com uma questão de 
neurônios de conexão. O cérebro , nestes casos fun-
ciona de forma diferente, pois o mesmo sem apresen-
tar desfavorecimento físico ,social ou emocional. Os 
portadores de distúrbios de aprendizagem, demonstram 
dificuldades de adquirir o conhecimento da teoria de de-
terminados materiais.
 Isso não significa que ela seja incapaz, uma 
vez que este quadro é reversível, necessitando para es-
ses métodos diferenciados de ensino adequados a sin-
gularidade de cada caso.

Terezinha Dinamar dos Santos
Psicopedagoga Clínica e Neuropsicopedagoga

Contato: (051) 984825288
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Festas e Eventos

3907.8445 Também na Internet
www.procureacherevista.com.br
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horóscopo

Para Áries, após algumas tentativas que não deram os resultados 
esperados, novas e boas oportunidades estão para chegar, as expectativas 
são muito positivas para o futuro. Entrada de um período positivo para 
desligar-se do passado e estabelecer novas metas. 

Touro vai viver um mês em que estará otimista, em que poderá obter 
sucessos nos campos afetivo e pro�ssional, superará os obstáculos, terá 
triunfo, vitória e estabilidade. Os seus projetos serão concretizados 
rapidamente proporcionando tranquilidade para o futuro. 

Gêmeos vai enfrentar situações, em que terá de fazer opções, e será 
necessário agir rapidamente, deve pedir ajuda a pessoas experientes para 
dar os passos mais acertados. Ao longo deste mês deve ser prudente a lidar 
com o dinheiro. 

Câncer terá conhecimento de algumas novidades que podem vir a alterar os 
seus projetos. É um mês favorável para os que gostam de correr riscos, mas 
devem aceitar apenas o que se apresenta seguro, analisando 
cautelosamente todas as propostas. 

Leão terá con�itos que não se podem evitar e que o vão destabilizar, pode 
ser apenas o desinteresse por algo ou por uma pessoa já que marca um 
período de emoções instáveis e inseguras. Terá de desligar-se de algo com 
pouco signi�cado a �m de obter outras coisas de maior importância. 

Virgem terá um mês favorável em que terá crescimento, todos os recursos 
estarão disponíveis para conduzir e organizar a sua vida da melhor maneira 
possível durante o mês de Setembro. O setor pro�ssional vai ocupar muito 
do seu tempo, mas também vai dar as recompensas merecidas. 

Libra viverá o mês de Setembro com muita descontração e mostrará uma 
alegria permanente e constante. Está a entrar numa fase criativa em que 
vão surgir muitas ideias e oportunidades para a criação de novos projetos 
para o futuro, todas as condições serão favoráveis. 

Escorpião começa o mês um pouco cansado das rotinas, mas deve aguardar 
mudanças sem ansiedade nem pressa. É uma boa hora para pensar em 
novos projetos e programar o seu futuro. Podem surgir con�itos com 
amigos ou familiares próximos, contudo não levarão a uma ruptura. 

Sagitário passará por situações em que as suas qualidades serão 
reconhecidas, mantendo o seu empenho pode ter muito sucesso no futuro. 
Estão favorecidas alianças comerciais com a família. Uma questão 
pendente terá um desfecho favorável, terá ajudas e apoios inesperados, 
que deve aceitar. 

Capricórnio terá de resolver alguns problemas que inicialmente vão parecer 
complicados. Esta fase será marcada por alguns atrasos e uma crise que 
será apenas passageira. Deve estar preparado para lidar com interferências 
e problemas causados por terceiras pessoas pelo que se recomenda toda a 
cautela. 

Aquário terá alguns problemas e equívocos levando por vezes a que a sua 
paciência tenha de ultrapassar os limites. Alguns dos projetos planejados 
vão sofrer alterações inesperadas e para as quais não está devidamente 
preparado, terá de refazer tudo de novo. Não deve dar ouvidos a 
comentários pois corre o risco de agravar mais ainda algumas situações. 

Peixes terá oportunidade de iniciar coisas novas na sua vida, uma nova 
formação está bastante protegida ao longo de Setembro. Tem boas 
possibilidades de progredir nos vários campos da sua vida devido à 
inspiração e determinação com que vai enfrentar todas as situações. 

Avenida Wenceslau Escobar, 3021
Próximo a Rua Dr. Mário Totta

(Com estacionamento)
Fone: 51 3237.3883
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Entretenimento

BANCO 28
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Catedral
da (?):
postal

paulistano

Salvador
Allende, 

presidente
chileno

Fruta que
padarias 

substituem
por chuchu

Anistia
Interna-
cional
(sigla)

Vilão do
filme

"Super-
man II" 

(?) King,
empre-
sário do

boxe

Título do
dirigente
de Abu
Dhabi

Carro luxu-
oso que le-
va a noiva

à igreja

Ratazana,
em inglês

Tema de
brindes
entre

amigos

"(?) Vice",
filme com

Colin
Farrell

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

(?)
Usado

(abrev.)

Quarta
letra do
alfabeto
grego

Desigual-
dade;

diferença

Tecla de 
computa-

dores

Michel (?),
cantor

sertanejo

Fora
de moda

(ing.)

Opaco;
embaçado

Aconteci-
mentos in-
contestá-

veis

(?) Neill,
ator

irlandês
Rasurada

Moradia
de

socialites
Amalucado

Sufixo de
"barbado"
Secreção 

da infecção

Moeda
do Japão

TV italiana

Ceder para institui-
ção de caridade

A Capital da
Salsa, na
Colômbia
Machuca

Enganar

Principal avanço social
do governo de Abraham
Lincoln, assassinado

em 1865

Figura da letra "Q",
no baralhoCalendário

(?): previu
o fim de
um ciclo
em 2012

Período
marcado
pelo do-
mínio da

razão e da
técnica
(Hist.)

Problema
que atrasa
o trabalha-

dor nas 
metrópoles

Bê-á-(?):
o abecedário

Território palestino
ocupado por Israel

(2014)

O tempo
passado

Usain Bolt,
atleta

Enrai-
vecida;
furiosa

 Concurso
em que

Marta Ro-
cha foi a
primeira
eleita ofi-
cialmente

"Ambiente" retratado pelos sites
e revistas
de celebri-

dades

Que
acontece
por acaso

Patinhas,
milionário
das HQs

3/non — out — rat — sam. 4/emir. 11/modernidade.



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

(51) 3246.0648 - 3245.6170
3248.1650 - 3245.6103 -  984.702.100 - 984.702.100

Av. Juca Batista, 7580 - Bairro Belém Novo - Porto Alegre, RS
E-mail: vendas@alexandrinoesquadrias.com.br

www.alexandrinoesquadrias.com.br

stop

DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

ECONOMIZE ÁGUA

ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

984.136.494&

ASSISTEL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS
Máquinas de Lavar e secar • Refrigeradores 

Micro Ondas • Multimarcas

(51) 3365-5541 - (51) 3026-6264
      (51) 99983-4633

Av Nonoai 849


