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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

HIDRÁULICO 24HORAS
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A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

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

Empresas parceiras que distribuem as nossas revistas:

GEO
CONSERTOS
DE RODAS

SAMU  ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro  ------------------ 3289 7999
Defesa Civil  ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal  ------------------------191
Polícia Militar  -------------------------------------190
Polícia Federal  ------------------------------------194
Polícia Civil  ----------------------------------------197
EPTC  ------------------------------------ 156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros  ------------------------------193
Disque-Previdência Social  ------------------------135
Rodoviária  --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE  -----------------------------------0800 721 2333
Dmae  ------------------------------------- 3289 9000
Detran  --------------------------------0800 905 5555
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones Úteis
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Serviços Especializados
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Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637

3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao

Aparelhos auditivos

contato@bellosom.com.br    |    www.bellosom.com.br

(51) 3126 5001 /     (51) 3012 2599
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Saúde e Bem-Estar
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          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

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

99287-7393

Impercepveis

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

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA AUDIÇÃO
Esta rápida lista pode ajudá-lo.
• Você pode ouvir, mas não consegue entender? 

Principalmente os sons finos (agudos) como a voz de 
mulheres e de crianças. Você também confunde sons 
similares como “sessenta” e “setenta”.

• Você reclama que algumas pessoas murmu-
ram ou falam enrolado?

• Você tem dificuldades de entender o que está 
sendo dito a não ser que esteja de frente para a pes-
soa que fala?

• Você pede, com freqüência, que algumas 
pessoas repitam o que estão falando apesar de elas 
acharem que falaram alto o suficiente?

• Você gosta de ouvir a TV ou o rádio em volume 
mais alto do que os outros?

• Você tem dificuldade para entender conversas 
em grupo?

• Você evita reuniões em grupo, ocasiões sociais, 
lugares com muitas pessoas ou encontros familiares 
onde ouvir pode ser um problema?

• Você tem dificuldades em ouvir no cinema, em 
casas de shows, igrejas ou locais públicos, especial-
mente onde o som está distante?

Se você respondeu “sim” para alguma destas per-
guntas, então está na hora de procurar um profissio-
nal da audição para realizar uma avaliação e auxiliá-
-lo a ter uma audição melhor.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
Fones: (51)3022-2100 / 98201-0132



5

Saúde e Bem-Estar
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Aparelhos auditivos

contato@bellosom.com.br    |    www.bellosom.com.br

(51) 3126 5001 /     (51) 3012 2599

DOR DE OUVIDO? ATENÇÃO! A HIPNOSE NAS DOENÇAS  
PSICOSSOMÁTICASProcessos alérgicos 

como rinite; a otite e 
a doença inflamatória 
infecciosa, quando crô-
nicas, podem causar a 
perda irreversível da 
audição.

A audição, em 90% dos casos, quando perdida, 
não é recuperada, salvo por meio de aparelho audi-
tivo e não por vias naturais. Para que você não passe 
por isso, é necessário cuidado e informação.

Se você já possuí uma perda auditiva e deseja 
entender o processo de protetização (uso de apa-
relhos auditivos) procure o fonoaudiólogo especia-
lista em Audiologia para lhe auxiliar e sanar suas 
dúvidas.

Caso necessite de maiores informações, esta-
mos à disposição.

Bellosom - Fones: (51)3126-5001 / (51)3012-2599

Segundo especialistas, a hipnose é eficaz, sobre-
tudo, no tratamento de doenças em que não existe 
lesão ou comprometimento da estrutura de deter-
minado órgão. Nesta categoria, podem ser incluídos, 
por exemplo: enxaquecas, vertigens, dores cronicas 
diversas, gastrites e diarreias neurogênicas,rinites alér-
gicas,TPM, doenças associadas a fatores emocionais 
e também a disfunção sexual.De acordo com os uro-
logistas, ceca de 70% das disfunções sexuais são cau-
sadas por fatores psicológicos - por isso a hipnose se 
mostra tão eficaz. Um profissional experiente é capaz 
de auxiliar o paciente a encontrar a causa emocional 
da disfunção erétil ou frigidez e tratá-la,encontrando 
soluções para esses problemas mais íntimos.

Este método terapêutico é muito eficaz para aces-
sar conteúdos internos do paciente, resignificando 
experiências traumáticas e consequentemente, ad-
quirindo os comportamentos operantes desejados. 
Dessa maneira, a hipnose torna a psicoterapia mais 
direta e rápida, potencializando seus resultados.

A hipnose é um estado de relaxamento profundo 
entre o sono e a vigília no qual entramos espontanea-
mente ou de forma induzida por nós mesmos, quando 
meditamos, oramos ou por intermédio de um hipno-
terapeuta.

O paciente só entrará em estado hipnótico se re-
almente quiser e estiver disposto a novas descobertas 
e aprendizagens. Neste momento, somos capazes de 
ativar nossos mecanismos internos de autocura. Nos-
so poder curador é impulsionado, assim como todos 
os nossos recursos internos, muitas vezes  mantido 
inconscientes. É o próprio paciente que faz todo o tra-
balho, o hipnoterapeuta age apenas como facilitador.

A hipnose clínica é reconhecida pela OMS e pelos 
Conselhos de Medicina, Odontologia como importan-
te método científico para diagnosticar e tratar doen-
ças físicas e emocionais.

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

Hipnoterapeuta Graduado em Hipnose e PNL  
Pensylvania University EUA

Tem o objetivo de proporcionar um ambiente 
aconchegante e acolhedor para todos os sócios. 
Um caminho diferente e sobretudo traçando ob-
jetivos saudáveis. Com direito ao desenvolvimen-
to social, emocional e físico. Realizando pesquisas 
para empoderar o grupo, conviver de forma  har-
moniosa e adquirindo enorme aprendizado. O se-
gredo é ativar a imaginação, aprender e ensinar.

Maura Mesquita da Cunha - Assistente Social
Psicanalista

A OFICINA DA VIDA
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Saúde e Bem-Estar

O QUE É DOENÇA CELÍACA?
A doença celíaca 

é causada pela intole-
rância ao glúten, uma 
proteína encontrada 
no trigo, aveia, cevada, 
centeio e seus deriva-

dos. Os principais sintomas da condição são dor 
abdominal, diarreia e flatulência.

A doença celíaca é uma condição crônica, au-
toimune, que afeta o intestino delgado de adultos 
e crianças geneticamente predispostos. A doença 
causa atrofia da mucosa do intestino, causando 
prejuízo na absorção dos nutrientes, sais minerais 
e água.

A doença celíaca é diferente da sensibilidade ao 
glúten ou intolerância ao trigo. Se você tem sensi-
bilidade ao glúten, pode ter sintomas semelhantes 
aos da doença celíaca, como dor abdominal e can-
saço. Ao contrário da doença celíaca, a sensibilidade 
ao glúten não danifica o intestino delgado.
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Ninguém faz 
nada sozinho, nin-
guém chega a lugar 
algum sem apoio. 
Trabalhar para o 
bem estar das pes-
soas é um caminho 
iluminado e de mui-
ta dedicação. Pela 
segunda vez ganhei 
o certifi cado de Prê-
mio Master de Quali-
dade e Excelência de 

atendimento em Quiropraxia, Fisioterapia e Filo-
sofi a Clínica. Agradeço a Deus, aos meus amados 
pacientes, as pessoas que estão em meu caminho 
fazendo parte de minha vida profi ssional e em es-
pecial a revista ProcureAche pela parceria desses 
anos todos.

Trabalhar para o bem estar das pessoas é um 
caminho iluminado e de muita dedicação.  Ver as 
pessoas como pessoas, inteiras, de corpo e emo-
ção é o lema! As dores de cada um são singulares 
e sentidas de maneira diferente de acordo com a 
sua historicidade. O tratamento é personalizado, 
com o cuidado necessário a cada um individual-
mente. E para que isso aconteça,  trabalho com a 
Tríade Quiropraxia, Fisioterapia e Filosofi a Clínica, 
pois somos pessoas inteiras de corpo e emoções 
as quais nos diferencia das outras. 

O respeito pela singularidade de cada um faz 
com que o tratamento seja mais rápido, propor-
cionando assim o bem estar geral do corpo e da 
alma! Afi nal sem dores somos melhores!! Gente 
cuidando de gente!

Drª Jane Difi ni Kopzinski 
Quiropraxista, Fisioterapeuta e Filósofa 

Clínica
Fone: (51)99684-2853

ESTAMOS TODOS DE PARABÉNS!!

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas

Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras

Av. Osvaldo Aranha, 1208

Bom Fim - (51) 3019.5940

A SÍNDROME DA VISÃO DE 
COMPUTADOR

"A 'síndrome da visão de 
computador' é semelhante 
a qualquer outra lesão por 
esforço repetitivo. Isso acon-
tece quando a pessoa repete 

os mesmos movimentos, sempre mais e mais. Diante 
do computador ou do celular, os olhos são constan-
temente forçados a focar textos e imagens, se mover 
para frente e para trás, tentando alinhar o que está 
sendo objeto da atenção. Ou seja, a visão precisa ajus-
tar imagens diversas vezes para que o cérebro possa 
interpretar corretamente a informação. Essa repetição 
contumaz invariavelmente acaba provocando sin-
tomas desagradáveis, aumentando a queixa do pa-
ciente. E tudo começa com um défi cit na hidratação 
ocular. Enquanto normalmente piscamos 30 vezes por 
minuto, essa frequência pode cair para nove vezes por 
minuto ao usar o computador por muitas horas e mui-
tos dias seguidos, fazendo disso uma rotina.
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999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Re-

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

Através da Psicoterapia Reencarnacionista (a Te-
rapia da Reforma Íntima) e a Regressão Terapêutica, é 
possível recordarmos para o que reencarnamos, qual 
a finalidade dessa vida atual e como realmente 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

Muitas vezes, nós mu-
lheres ficamos perdidas 
em meio a tantos papéis 
que devemos exercer na 
sociedade e, vejo o quan-
to muitas de nós acabam 
se submetendo em mui-
tos relacionamentos em 

que nunca são a prioridade. Sofremos muitas vezes 
caladas porque achamos que demonstrar nossos 
sentimentos e emoções na frente dos filhos, mari-
do e até das amigas é errado. Não, não é errado ser 
você! Não deveríamos nos sentir inadequadas por 
demonstrarmos nossos sentimentos. Nesses mo-
mentos difíceis, é muito importante buscar algum 
auxílio, a terapia com psicóloga (o) pode auxiliar 
bastante nesse processo. 

Fernanda Flores Psicóloga
Fone: (51) 98549-5259

SER MULHER NOS DIAS DE HOJE
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Saúde e Bem-Estar

Você piscou e já estamos no outono. Logo mais o inverno está aí e você não vai deixar 
para se preparar para o frio em cima da hora não é mesmo? Venha visitar a Vivendo Melhor! 

Aqui você encontrará as melhores e mais bonitas Roupas Térmicas do mercado!!! Com linha 
masculina, feminina e infantil, e uma enorme variedade para você escolher! Esteja protegido e 

confortável com o que há de melhor para o frio! E se você é daquelas pessoas que sofrem com o frio, que 
sente dor nas articulações, dores musculares, não pode deixar de conferir os nossos produtos que melho-
ram a circulação, com a tecnologia de infravermelho que aliviam as dores e as tensões!!! Nos acompanhe 
nas redes sociais: Facebook/vivendomelhor e Instagram @vivendomelhorofi cial

VOCÊ PISCOU E JÁ ESTAMOS NO OUTONO!
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Uma arte popular de cura natural “Sabedo-
ria vem de formas curiosas e entrelinhas o cria-
dor soprou para  inspirar e iluminar os ouvidos 
e olhos, de um coração humano co-criativo e 
responsável. Isto é que vem a ser o cone chinês”
Origem: A técnica de desobstrução dos ouvidos, com 
cone chinês,é uma sabedoria antiga e redescoberta...
Algumas fontes relatam quer os cones de ouvidos, 
tiveram origem na China. O que se sabe é que esta 
técnica há muitos séculos, foi utilizada também pe-
los Gregos e Egípcios como um remédio popular 
para melhorar a clareza menta. Foi praticado dentro 
de culturas diversas como a dos monges Tibetanos e 
dos Maias. Hoje, os cones de ouvidos são usados em 
todo mundo.

Indicação: Perda de audição caudada por blo-
queio de secreção, como em rinite, sinusite, otite e 
zumbido nos ouvidos causados por presença de fl ui-
dos. Higiene nos ouvidos, irritação dos sinos efeito 
calmante e desinfetante etc. Auxilia no tratamento 
de problemas respiratórios.

Eliane Fogaça - Fones: (51)3211-2317 / 
98478-7310 / 99937-7791

LIMPEZA DE OUVIDO COM CONE 
CHINÊS

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

Páscoa é tempo de amor, de família e de 
paz…
É tempo de agradecermos, discretamente 
por tudo que temos e por tudo que teremos.
Páscoa é um sentimento nos nossos cora-
ções, de esperança e fé e con�iança.
É dia de milagres…
É dia dos nossos sonhos parecerem estar 
mais perto, tempo de retrospecção por tudo 
que tem sido e uma antecipação de tudo que 
será.
É hora de lembrar com amor e apreciação, 
das pessoas em nossas vidas, que fazem di-
ferença.

Pessoas como você! Feliz Páscoa!
É o desejo da revista ProcureAche.

Feliz Páscoa!

Pessoas como você! Feliz Páscoa!
É o desejo da revista ProcureAche.
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Saúde e Bem Estar

• Reduz a ansie-
dade;

• Combate à 
depressão, pois pro-
move a sensação de 
bem estar;

• Combate o es-
tresse;

• Estimula a circulação sanguínea e linfáti-
ca;

• Reduz a tensão  e dor muscular.
Os benefícios da massagem vão muito 

além do relaxamento e esta é  uma prática já 
comprovada cientifi camente para prevenção 
de doenças e promoção da saúde.

Salet’s Centro de Terapias
Fones: (51)3093-0209 / (51)98605-5531

BENEFÍCIO DAS MASSAGENS AQUI VOCÊ TEM AMIGOS
A mais de 15 anos no bairro São Sebastião, 

a Semprefarma conta com uma ampla varieda-
de de produtos e serviços, visando sempre a 
sua qualidade de vida e bem estar.

Medicamentos, perfumaria e serviços de 
ambulatório. 

Venha conhecer nossa loja totalmente re-
formulada e ganhe um brinde especial.

Semprefarma Farmácias Associadas
Fone: (51)3344-4743

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR
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R$ 15,98 kg

3311.0597

CORDEIRO ASSADO DE PÁSCOA

Ingredientes:
• 3 quilogramas de cordeiro; 
• 500 mililitros de vinho branco ou tinto; 
• 4 dentes de alho; 
• 2 unidades de cebola; 
• 2 ramos de oréganos ou tomilho; 
• 4 ramos de alecrim; 
• 2 folhas de louro; 
• pimenta do reino;
• sal 
Para o molho:
• 500 mililitros de caldo de legumes ou de carne; 
• 250 mililitros de vinho branco ou tinto; 
• 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou mai-

sena

Modo de preparo:
1. Para preparar esta receita para o Domingo de 

Páscoa, comece por colocar a carne marinando por 12 
horas na geladeira, numa vasilha grande ou saco de 
plástico com os alhos esmagados, as cebolas picadas, 
o vinho e as ervas aromáticas.

2. Dica: Caso não tenha tempo para preparar a 
carne com tanta antecedência, deixe marinando so-
mente por 1-2 horas.

3. Depois do passo anterior, transfi ra o cordeiro e 
a marinada para uma assadeira grande e tempere com 
sal e pimenta. Se quiser pode adicionar mais cebola, 
alho, aipo, cenoura ou temperos, pois iremos aprovei-
tar o caldo que se irá formar para preparar um molho.

4. Cubra com papel alumínio e leve a assar no for-
no preaquecido a 250ºC por 1 hora. Após esse tempo, 
a carne estará assada mas, para que fi que bem macia 
e soltando do osso, retire o papel alumínio, reduza a 
temperatura para 120ºC e deixe assar por mais 2 ou 
3 horas.

5. Se não quiser assar a carne por tanto tempo, 
retire o papel alumínio, vire a carne e asse por mais 30 
minutos em fogo alto, somente para dourar.

6. Retire a carne e reserve coberta com papel alu-
mínio, para que não esfrie enquanto prepara o molho. 
Para isso leve a assadeira ao fogo médio com o vinho 
e, com uma espátula ou colher de pau, raspe o fundo 
e laterais, para libertar os sucos grudados.

7. Espere o álcool do vinho evaporar para adicio-
nar a farinha e misturar, até obter uma pasta. Acres-
cente o caldo de legumes ou o caldo de carne e deixe 
cozinhar até reduzir. Depois coe esse molho, espre-
mendo bem os sólidos.

8. Finalmente seu cordeiro assado de Páscoa está 
pronto a servir! Acompanhe com purê de batata e 
com o molho em separado, para que cada pessoa se 
sirva a gosto. Bom apetite!

PáscoaPáscoa
Especial de
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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

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

BACALHOADA
Ingredientes:
• 1,5 kg de baca-

lhau salgado;
• 800 g de bata-

tas descascadas e em 
fatias entre 0,5 e 1 cm;

• 1 pimentão 
verde cortado em tiras;

• 1 pimentão vermelho cortado em tiras;
• 2 cebolas grandes fatiadas;
• 2 dentes de alho picadinhos;
• 2 tomates maduros sem pele e sem semente 

cortados em pedaços grandes salsa picada;
• 100 g de azeitonas pretas sem caroço;
• 1 pitada de pimenta-do-reino (se gostar);
• 3 ovos cozidos;
• azeite para regar;
• sal a gosto

Modo de preparo:
1. Deixe o bacalhau de molho de um dia para o 

outro, trocando a água pelo menos 3 vezes.
2. Desfi e e reserve.
3. Em uma panela grande, coloque as batatas, 

cubra com água e cozinhe por cerca de 20 minutos, 
com a panela tampada.

4. Escorra, corte as batatas em rodelas fi nas e re-
serve.

5. Em um refratário retangular untado com azeite, 
faça camadas, começando com os tomates, depois a 
cebola, as batatas, o Bacalhau, as ervilhas, os pimen-
tões, as azeitonas e o cheiro-verde.

6. Tempere com 1 colher (chá) de sal e 1 colher 
(café) de Ajinomoto, e regue com o azeite. Repita o 
processo e fi nalize com os ingredientes que restarem. 
Finalmente, distribua sobre a superfície as rodelas de 
ovo cozido, regue novamente com o azeite de oliva e 
leve ao forno baixo (150°), pré-aquecido, por cerca de 
1 hora ou até que os ingredientes estejam “al dente”. 
Sirva em seguida.

7. Sirva com arroz branco, salada verde e o vinho 
da sua preferência. Se sobrar, sirva frio no dia seguinte. 
É uma delícia também.

PáscoaPáscoa
Especial de 
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BOLO TRÊS BRIGADEIROS: BRANCO, 
CHOCOLATE E MORANGO

Ingredientes:
• 4 unidades de 

ovo;
• 1 e 1/2 xícara 

(chá) de açúcar; 
• 5 colheres (sopa) 

de margarina; 
• 1 e 1/2 xícara (chá) de leite; 
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 
• 1 colher (sopa) de fermento químico; 
• 3 latas de leite condensado; 
• 4 colheres (sopa) de chocolate em pó; 
• 2 colheres (sopa) de gelatina de morango; 
• 3 colheres (sopa) de chocolate em pó; 
• chocolate branco derretido em raspas para de-

corar
Modo de preparo:
1. Para fazer a massa, na batedeira, bata as claras 

em neve.
2. Continue batendo e junte as gemas, uma a 

uma, o açúcar, 3 colheres (sopa) de margarina e 1/2 xí-
cara (chá) de leite.

3. Bata até formar uma mistura homogênea.
4. Desligue a batedeira e misture a farinha e o fer-

mento peneirados.
5. Coloque a massa em uma forma de 22 cm de 

diâmetro, untada e enfarinhada.
6. Asse no forno alto, a 200 °C, preaquecido, du-

rante 45 minutos ou até, que espetando um palito, ele 
saia seco.

7. Deixe amornar e desenforme.
8. Misture o leite condensado, 1 xícara (chá) de lei-

te, 2 colheres (sopa) de margarina e leve ao fogo bran-
do, a 160 ºC, mexendo até engrossar e soltar do fundo 
da panela.

9. Divida o brigadeiro em 3 tigelas.
10. Em uma parte, misture bem a gelatina de mo-

rango, na segunda, junte o chocolate em pó e reserve 
a terceira.

11. Corte o bolo em 3 partes.
12. Em um aro próprio para montagem de bolo, 

untado com óleo e polvilhado com açúcar, coloque um 
disco de massa e recheie com o brigadeiro de morango.

13. Por cima, coloque outro disco e recheie com o 
brigadeiro de chocolate.

14. Coloque o último disco e, por cima, o brigadei-
ro branco.

15. Leve à geladeira até fi rmar.
16. Desenforme e decore com as raspas de choco-

late branco.
Dica: se quiser, substitua um dos brigadeiros por 

beijinho ou doce de leite.

PáscoaPáscoa
Especial de 
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado

CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com

3342.3449 |       984.246.025
    992.646.712 |        993.365.516

(51)

Instalação | Carga de Gás | Higienização | Manutenção

Darcy Neto

dd
d

d d984.691.990
51

e-mail: darcy.cons@hotmail.com

d

d
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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

Promoção
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Pet & Agro

BICHOS & CAPRICHOS
O Pet Shop Bichos & 

Caprichos conta com Pro-
fi ssionais Qualifi cados em 
Estética de Cães e Gatos, 
Médica Veterinária pós-
-graduanda em Clínica Mé-
dica e Cirúrgica de Peque-
nos Animais e uma Linha 

Completa de Produtos e Acessórios para seu animal 
de estimação, visando qualidade de serviço para o 
bem estar do seu pet.

Utilizamos um ambiente agradável, bem ilu-
minado e aconchegante para o banho e tosa, onde 
todo o local e material são rigorosamente limpos e 
higienizados.

Trabalhamos com produtos das melhores linhas 
de higiene e embelezamento animal, e estamos em 
constante atualização para que seu pet esteja sem-
pre com um visual moderno e de qualidade.

Em nosso consultório realizamos consultas com  
clínico geral e especialistas como cardiologistas, of-
talmologistas, dermatologistas...Realizamos também 
coleta para exames e ultrassonografi a, aplicação de 
vacinas de laboratórios internacionais, com controle 
rigoroso de temperatura, garantindo a boa conserva-
ção para uma imunização efi caz dos pets.

Atendimento preferencialmente com hora mar-
cada, encaixes. sujeitos a espera.

Bichos & Caprichos
Fones: (51)3136-3738 / 99138-3940
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Tecnologia

O contato com a água 
pode causar oxidação nos 
componentes do smartpho-
ne, levando o aparelho, até 
mesmo, a deixar de funcionar, 
se não for corrigido a tempo. 

Apesar disso, a retirada da oxidação é um processo 
que pode ser feito de forma relativamente fácil em al-
guma assistência técnica.

O componente, no entanto, que costuma apre-
sentar mais defeitos em contato com a água é a placa 
interna. Ao contrário do que a maioria acha, a tela não 
é o item que corre mais riscos. As pessoas costumam 
pensar que a tela é o que vai danificar primeiro, mas, 
geralmente, são os circuitos internos e o usuário, nor-
malmente, não tem acesso a eles para consertar.

Após remover todos os componentes, você deve 
secar um por um com uma toalha ou pano e dar leves 
batidinhas para que a água possa escorrer. A melhor 
atitude é levar o smartphone para fazer os reparos 
necessários: A água oxida o aparelho e a pessoa não 
consegue consertar em casa. A assistência técnica vai 
abrir o celular e fazer a desoxidação.

Styllus Cell - Fones: (51)3241-6426 /  
99204-7434 / 99780-8003

O QUE PODE ACONTECER COM UM 
CELULAR QUE CAI NA ÁGUA?

DICAS PARA O CARREGAMENTO DA 
BATERIA DO CELULAR

Continue lendo este artigo em 
nosso site! Escaneie o QR CODE 
ao lado e acesse!

1. Brilho
Sabia que a tela do 

celular é o componente 
que mais gasta energia? 
Por isso, se você está 
querendo economizar 
bateria, o ideal é reduzir o brilho da tela e não deixar 
no modo automático.

2. Modo avião
Se você está precisando economizar bateria ou 

quer carregar o aparelho o mais rápido possível, o 
modo avião pode te ajudar! Como ele desliga todas 
as conexões, o smartphone não fica procurando por 
uma rede 3G, Wi-Fi ou Bluetooth e isso faz a bateria 
durar por mais tempo ou carregar mais rápido!

3. Nem 0% e nem 100%
Os celulares mais antigos tinham um problema 

de vício de bateria, que fazia com que a carga não 
durasse muito caso o aparelho ficasse muito tempo 
ligado na tomada. Hoje em dia, a gente já não tem 
mais esse problema, mas não significa que não tem 
que tomar alguns cuidados. 

Nas baterias mais modernas, o ideal é deixar a 
carga entre 20% e 80%. Isso porque toda vez que a 
bateria atinge 0% ou 100% é como se ela estivesse 
começando um novo ciclo de carga e esses ciclos são 
limitados, então se você deixa o smartphone sempre 
no 100% ou deixa acabar a bateria, a vida útil dela 
diminui.
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Assessoria Jurídica
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Os aposentados por invalidez que passaram por 
perícia médica e foram considerados aptos ao tra-
balho, quando recuperados parcialmente, quando 
receberam benefício por incapacidade por mais de 5 
anos ou quando declarados aptos a exercer atividade 
diferente daquela que exerciam antes, recebem a cha-
mada mensalidade de recuperação. Trata-se de uma 
redução gradual no valor da aposentadoria. Nesses ca-
sos, o aposentado que discorda da conclusão pericial 
e entende ainda estar incapaz para o trabalho, pode 
procurar o Judiciário para pedir o restabelecimento 
da aposentadoria por invalidez plena, inclusive com 
o recebimento dos valores integrais sobre o período 
que houve a redução gradual do valor e a cessação do 
pagamento, de forma corrigida e atualizada.

Flávio Braga Advocacia

ALTA DO INSS E MENSALIDADE DE 
RECUPERAÇÃO

CONHECE O AUXÍLIO ACIDENTE?
O trabalhador que ficou com sequelas perma-

nentes oriundas de acidente de trabalho ou doenças 
profissionais, pode ter direito a um benefício: o Auxílio 
Acidente! Problemas crônicos na coluna, LER, amputa-
ções, perdas de mobilidade, visuais, auditivas, doenças 
das mais diversas ocasionadas em virtude do trabalho, 
enfim, são inúmeras as sequelas que o trabalhador 
está sujeito, nas mais variadas atividades profissionais. 
Assim, o trabalhador que se enquadra nas condições 
acima, deve procurar um profissional especialista para 
assegurar seus direitos ao recebimento do benefício 
previdenciário.

Flávio Braga Advocacia

O Auxílio-Doença é um benefício concedido pela 
Previdência Social à pessoa que esteja impossibilita-
da para o trabalho, em situação que a torne tempora-
riamente incapaz, por motivo de doença – desde que 
tenha no mínimo 12 contribuições ao INSS. 

Entretanto, para auxílio-doença ou aposenta-
doria por invalidez - desde que decorrentes de aci-
dente de trabalho de qualquer natureza, não existe 
a exigência das 12 contribuições à Previdência Social, 
bem como não existe tal exigência - conforme prevê 
a legislação, nos casos das seguintes doenças graves, 
que são: a tuberculose ativa, hanseníase, alienação 
mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irre-
versível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante (doen-
ça inflamatória das articulações da coluna, quadris e 
ombros), nefropatia grave, doença de Paget (osteíte 
deformante) em estágio avançado, síndrome da defi-
ciência imunológica adquirida (AIDS), contaminação 
por radiação - com base em conclusão da medicina 
especializada e hepatopatia grave.

Em caso de indeferimento pelo do INSS do au-
xílio-doença requerido, ou mesmo em caso de alta 
pela Previdência - quando o segurado ainda não 
apresenta condições de trabalho, caso em que mui-
tas vezes até as empresas não querem aceitar que o 
empregado retorne às suas atividades, a via judicial é 
o único meio de o trabalhador ver reconhecido seu 
direito ao benefício, face ao sobredito indeferimento 
ou alta pelo INSS.

Registra-se, ainda, por importante e oportuno, 
que o empregado não deve ser demitido doente, so-
bretudo quando a doença tenha origem nos serviços 
prestados pelo trabalhador, portanto ilícita a demis-
são, que é considerada nula na Justiça do Trabalho, 
sendo a empresa obrigada a reintegrar o trabalhador.

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

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

CENTRO HISTÓRICO - POA/RS

DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA
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Serviços Especializados

Madeiras para Vigamento

SERRALHERIA

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

|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|

|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

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

Cel.: 51 996.563.664     | 985.556.198 | 992.312.220

Para uma fecha-
dura que não funcio-
na bem, difícil de virar 
a chave etc., não use 
qualquer espécie de 
óleo lubrifi cante. Pois, 

o lubrifi cante em contato com a poeira e umidade ter-
minará por se transformar numa pasta endurecida. A 
melhor maneira de lubrifi car a fechadura ou cadeado 
cuja a chave está dura de virar , é comprar pó de grafi -
te em qualquer supermercado, na seção de produtos 
para automóveis. Coloque um pouco de grafi te na 
chave antes de usá-la, ou diretamente na fechadura 
tentando atingir as partes internas do mecanismo.

• Se você tem uma fechadura oxidada, onde a 
chave não gira, experimente um pouco de Coca-Co-
la… o resultado vai lhe surpreender.

• Nunca force a chave. Aqueça a chave (cuidado 
com as mãos) com um isqueiro ou fósforo e tente virar 
devagar.

FECHADURA EMPERRADA
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Serviços Especializados

GEO

INDICADOR DE DESGASTE NO 
PNEU

Para facilitar a vida do condutor o pneu já vem 
com um indicador visual de quando o pneu deve ser 
substituído. Todo pneu tem um barra de indicador 
de desgaste (TWI) que são pequenas barras de bor-
racha entre os sulcos do pneu. Quando a altura da 
banda de borracha chegar na barra TWI está na hora 
de trocar o pneu. Em algumas situações um lado do 
pneu pode estar mais próximo de chegar no TWI que 
em outras partes do pneu. Se um lado do pneu já 
tiver passado do indicador mesmo que o outro lado 
estiver longe de tocar o indicador é recomendado 
trocar o pneu. Por 
isso é importante 
fazer os rodízio 
é manter o pneu 
corretamente cali-
brado para o pneu 
ter um desgaste 
uniforme.
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Construção e Reforma

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

DICAS PARA A COMPRA DE PISOS 
LAMINADOS

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

1 - C o n f i r a 
a cor: leve um 
pedaço de tá-
bua e coloque 
no cômodo para 
testar a cor antes 
de comprar. Não 
confie nas amos-

tras das lojas. Lembre-se que marrons claros costu-
mam ficar escuros e que tons marfim amarelam.

2-Pesquise: na internet há fóruns de reclama-
ções sobre marcas de laminados. Pesquise. Certifi-
que-se também da garantia do produto.

3-A instalação é adicional? Veja se a instalação 
está incluída no preço do piso. Acessórios como ro-
dapé e manta (que fica embaixo do laminado) em 
geral são cobrados à parte.

4-Dá para tirar o piso? Existem dois tipos de 
instalação: uma cola o piso no chão e a outra o 
grampeia no rodapé. Se você mora de aluguel, opte 
pelo segundo, que é apenas encaixado. Isso permi-
te que você retire o piso para o reinstalar em outro 
lugar.

5-Faça um estoque: compre, pelo menos, cin-
co tábuas de reserva para substituir em caso de al-
gum dano.

6-Mesma marca: há empresas que instalam o 
laminado com acessórios (como rodapé e manta) de 
marcas diferentes. Isso faz você perder a garantia do 
piso caso apareçam bolhas. Fique de olho!

7-Pra casa ou apartamento? Quem mora em 
casa deve optar pelo piso laminado flutuante, que 
fica apoiado na manta sobre o contra piso, e é o 
mais resistente. Para quem mora em apartamento, 
o ideal é comprar o laminado feito de fórmica, que 
é mais fininho.



24Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

Serviços Especializados

Cobrimos Qualquer Orçamento

3339.8800(51) 3339.8800

Associação Boanerges

Boa erges

1. Use desengordurante e esponja
Para a limpeza leve do dia a dia, não tem segredo. 

Tenha sempre um produto desengordurante por perto, 
próprio para limpeza de cozinha. Depois que o fogão 
esfriar, retire as grades e aplique o produto, deixando 
agir alguns minutos. Depois remova com a esponjinha, 
enxágue, seque e coloque de volta no lugar.

2. Deixe de molho em amoníaco
Para quando precisar remover gordura ou uma su-

jeira mais grossa das grades do fogão, pode usar amo-
níaco, encontrado em alguns supermercados ou em 
lojas de produtos químicos e de limpeza.

Você vai precisar de sacos plásticos herméticos 
para ficarem bem fechados. Coloque cada grade den-
tro de um saquinho, borrife um pouco de amoníaco 
para pegar na grade toda e lacre o saco. Cuidado, pois 
o cheiro é forte, use luvar e não deixe o rosto perto.

Esfregue o saquinho sobre a grade, como se esti-
vesse limpando com um pano. Deixe a grade dentro do 
saco com o produto durante a noite. No dia seguinte, 
coloque as luvas de novo, retire-as do saquinho e passe 
uma esponja para remover a gordura solta. Lave nor-
malmente com detergente e pronto.

3. Aplique água quente com vinagre
Se estiver com mais pressa e não quiser deixar as 

grades de molho a noite toda, faça dessa outra forma. 
Aqueça uma chaleira de água, não precisa deixar ferver. 
Misture cerca de 5 colheres de vinagre branco.

Coloque as grades dentro da pia e derrame a água 
quente sobre elas, devagar, para ir amolecendo a gor-
dura. Esfregue com a palha de aço e deixe em repouso 
por 5 minutos.

LIMPEZA DAS GRADES DO FOGÃO
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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

BUSCAI AS COISAS DO ALTO
“É melhor um pássaro na 

mão do que dois, voando”. Eis 
um ditado popular que, de cer-
ta forma, resumo o pensamento 
humano, ou seja: é preferível ter 
pouco, porém algo concreto e 
seguro, do que almejar muitas 
coisas que estão distantes. No 
entanto, lendo o texto bíblico de Colossenses 3, 
parece que a palavra de Deus está na contramão 
do pensamento humano quando sugere: “Bus-
cai as coisas lá do alto... pensai nas coisas lá do 
alto, não nas que são aqui da terra” (v 1 e 2). Se-
gundo o pensamento humano, seguro é o que 
temos aqui na terra, o que podemos ver, sentir, 
apalpar e guardar. Já as coisas lá do alto estão 
tão distantes, são tão incertas... Ou será que é o 
pensamento humano que está na contramão 
da palavra de Deus? Vamos conferir isso mais de 
perto!

Estamos no mês da Páscoa, celebrando o 
fato mais marcante e extraordinário da história 
do cristianismo: Jesus Cristo morreu como subs-
tituto de todos os pecadores e ressuscitou, ga-
rantindo assim vida eterna para todos, vida que 
recebemos pela fé!  A morte e a ressurreição de 
Jesus não são teorias ou suposições, mas fatos, 
presenciados e acompanhados por muitas pes-
soas (Mateus 28.1-10). Referindo-se à morte e 
ressurreição de Jesus o apóstolo Paulo aponta 
para algo bem prático e real na vida do cristão, 
quando escreve: “Vocês já morreram e a vos-
sa vida está oculta juntamente com Cristo, em 
Deus” (v 3) e, “vocês foram ressuscitados junta-
mente com Cristo” (v 1). Além de mencionar a 
morte e a ressurreição de Jesus como fato con-
creto, o apóstolo aponta para outro fato concre-

to na vida dos cristãos, afirman-
do que eles também morreram 
e ressuscitaram com Cristo, e 
que a vida deles agora está ocul-
ta (guardada) junto com Cristo, 
em Deus. 

Logo surge a pergunta: 
Quando e como os cristãos mor-

reram e ressuscitaram com Cristo? O mesmo 
apóstolo dá a resposta na epístola aos Romanos 
(6.4): “Fomos, pois, sepultados com ele na morte 
pelo batismo; para que, como Cristo foi ressusci-
tado dentre os mortos pela glória do Pai, assim 
também andemos nós em novidade de vida.” 
Quando batizados, morremos com Cristo para 
o pecado e renascemos com ele para uma nova 
vida. Em outras palavras podemos dizer: Pela 
fé morremos e ressuscitamos com Jesus. E isso 
é tão real que leva o apóstolo a afirmar: “Já não 
sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim” (Gl 
2.20).

É por isso que a Bíblia recomenda: “Buscai 
as coisas lá do alto, onde Cristo vive... Pensai nas 
coisas lá do alto, não nas que são aqui da ter-
ra” (vv 1e2). O apóstolo não despreza as coisas 
terrenas, mas entende que elas são passageiras 
e perecíveis. Já as coisas do alto, os bens espiri-
tuais e a vida eterna, são reais e eternos. Seguro 
é tudo o que temos pela fé no Cristo ressuscita-
do. E então, quando ele se manifestar, no dia do 
juízo final, nós também apareceremos com ele 
e tomaremos parte na sua glória. Consideran-
do tudo isso a Páscoa nos conduz à pergunta: 
O que é seguro? O que tem valor? Onde está o 
foco da nossa vida?

Pr. Reinaldo M. Lüdke
reinaldo@comcristo.org.br
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JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZA-
ÇÃO DE ESTOFADOS

A limpeza e a higienização dos sofás são muito 
importantes, não somente para a conservação deles, 
mas, também, para combater os ácaros, germes e bac-
térias, que o digam as pessoas alérgicas. O ideal é fazer 
a higienização de seis em seis meses, para evitar pro-
blemas maiores.

Com a sujeira, além de o sofá ficar feio pode tam-
bém armazenar alérgenos, que provocam reações em 
certos indivíduos, causando doenças como rinite, fa-
ringite, laringite, coriza e asma, entre outras patologias.

Outro cuidado que é importante para a conser-
vação do móvel é a impermeabilização. É melhor im-
permeabilizar do que colocar aquelas capas terríveis 
que juntam poeira e bactérias. Caso o sofá não esteja 
impermeabilizado, alguns tipos de líquidos mancham 
o tecido e fica mais difícil para limpá-lo. No caso dos 
bancos de carro, o procedimento é o mesmo dos sofás, 
sendo preciso lavar e fazer a higienização de tempos 
em tempos.
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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

CUIDADO COM VAZAMENTOS
Antes de chamar um 

serviço especializado, dá 
para fazer alguns testes 
que detectam os vaza-
mentos. Depois, é preciso 
recorrer a um especialista 
para identificar o local 

exato, o que evita que paredes sejam quebradas à toa.
Construções antigas estão mais sujeitas a va-

zamentos, principalmente aquelas com mais de 40 
anos, quando ainda se utilizavam tubulações de ferro 
galvanizado, que oxidam com o tempo.

Imóveis mais novos já utilizam tubos de PVC, que 
têm vida útil de até 60 anos. Antes disso, o que pode 
causar problemas são as conexões entre os canos, e aí 
o jeito é quebrar a parede e substituir as peças.

Os andares mais baixos são mais suscetíveis a 
vazamentos. A pressão da água, que vem do topo do 
edifício, chega com mais força, facilitando que ela es-
cape.
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Palavras Cruzadas
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Horóscopo
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Educação

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

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

INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE

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

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

WhatsApp

Facebook

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

A Feedback Soluções em Informática tem 
suporte em hardware e software para você e 
seu negócio, nas mais diversas áreas de atua-
ção, seja empreendedor, escritório ou para suas 
necessidades pessoais.

Com presença há mais de 10 anos no aten-
dimento às demandas tec-
nológicas, encontre aqui 
um atendimento perso-
nalizado, confiável e com 
a garantia de satisfação. 
Trabalhamos com diversas 
formas de pagamento. 

Agende já uma visita!

Feedback Soluções em Informática
Fone: (51)98405-8299

AULAS DE INFORMÁTICA PARA 
TODAS AS IDADES
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Entretenimento / Negócios

Depois que a esquadra de Cabral chegou ao Bra-
sil, logo em seguida vieram dúzias de aproveitado-
res de todos os tipos: caçadores de diamantes, ga-
rimpeiros, aventureiros, indiófi los e... missionários, 
sempre em busca de novos clientes.

Certo dia, o Padre Bento acaba de converter mais 
um e está mergulhando-o nas águas de um peque-
no córrego:

- A partir de agora, te chamarás João e não mais 
Tiribuci, e a partir de agora cumprirá todas as obri-
gações impostas pela Igreja Católica e amanhã, 
Sexta-feira Santa, não comerás carne, somente 
peixe!

No dia seguinte pela manhã, o padre encontra o 
ex -Tiribuci, às margens do mesmo córrego, enfi an-
do a cabeça de uma capivara na água.

- A partir de agora - dizia ele - Te chamarás peixe 
e não mais capivara!

Dois homens estão discutindo suas vidas e um 
diz:

Hora da piada!
- Vou me casar. Estou cansado de ter um aparta-

mento sujo, pratos sujos, e sem roupas para vestir.
O outro diz:
- Que coincidência, eu estou me divorciando por 

esses mesmos motivos.

Tinha um primo do Manuel que à muitos anos 
sofria de um mal singular. Era só tomar um gole de 
café e já sentia uma forte pontada no olho esquer-
do. Não havia remédio que o curasse. E olha que ele 
adorava café. Até que um dia, um médico, amigo da 
família, o aconselhou:

- Oh, Joaquim! Por que não experimentas tirar a 
colherinha de dentro da xícara?

- Querida, o que temos para a janta?
- Língua de boi, querido!
- Credo, que nojo! Onde já se viu, comer uma coi-

sa que sai da boca do animal? Vai lá e me frita um 
ovo!



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&


