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APARELHOS
AUDITIVOS
Os melhores preços
Até 3 anos de garantia
Teste o aparelho em
casa antes da compra
Agende avaliação
sem compromisso.
Atendimento
domiciliar

AMIGO QUEBRA GALHO

Júnior Dias
PRECISANDO DE ALGUM REPARO

AQG

ELÉTRICA • HIDRÁULICA • PINTURA E CAÇA VAZAMENTO

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

Aceito todos os cartões
de débito e crédito

A solução dos problemas da sua casa com qualidade, limpeza e honestidade.

Pagamento em
até 12x

Há 15 anos a Audição avalia e orienta qual o
Aparelho Auditivo mais adequado para cada caso.
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

997.889.686

Fone: (51) 3224.3242

O MUNDO DO PAPELÃO
E EMBALAGENS

www.tresembalagens.com.br

PORTO ALEGRE

3347.4747

997.609.532

Rua Ernesto da Fontoura, 804
Esq. Av. Pernambuco

CACHOEIRINHA

3344.3434

996.661.641

Av. Frederico Augusto Ritter, 4905
Distrito Industrial

Já passamos a marca de 1.000
seguidores no Instagram!
Siga você também em:

FELIZ NATAL!
A revista ProcureAche deseja um Feliz Natal a todos
os nossos leitores e parceiros anunciantes! Esta época
do ano não deve ser só de consumo, sem sentido, mas
de reflexão também, e planejamento para o fim do ano
e o novo ano que se inicia! O que deixamos para trás
que pode ser retomado ou então melhorado e aperfeiçoado? O que podemos fazer de diferente, já agora, e
não esperar para o dia 1º de janeiro? Fica a nossa dica e
Feliz Natal com a família e amigos!

@revista_procureache

Empresas parceiras que distribuem as nossas revistas:

GEO

CONSERTOS
DE RODAS

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

051 99119.8230
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 possibilitam a cura e a liberdade aos que sofrem
deste mal.

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

Caça Vazamentos

Equipamento eletrônico de alta precisão
Sem quebra-quebra
Cada gota de água
faz a diferença!

991.475.637
3423.2521

joseluislula@hotmail.com

HIDRÁULICO 24HORAS

TREINAMENTO PARA HABILITADOS
PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Aceitamos cartões

Instrutor TIAGO (credenciado ao

)

Aulas de Direçao

Tiragem: 123.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
EFEITOS DA PERDA AUDITIVA
O envelhecimento também traz déficits de processamento cognitivo que interferem com a comunicação e podem criar distrações que levam à perda de
memória, quedas e outros acidentes.
Memória e perda auditiva
• Os adultos com perda auditiva são mais propensos a desenvolver problemas para pensar e lembrar do que os adultos com audição normal.
• Audição alterada pode forçar o cérebro a dedicar grande parte de sua energia para o processamento de som.
• Os adultos com perda auditiva desenvolvem
uma deficiência significativa em suas capacidades
cognitivas 3,2 anos mais cedo do que aqueles com
audição normal.
• Pessoas com perda auditiva experimentam um
declínio de 30 a 40 por cento maior em suas habilidades de pensamento quando comparadas com
pessoas sem perda auditiva.
Quedas e perda de auditiva
• Pessoas com perda auditiva leve são três vezes
mais propensas a ter um histórico de quedas. Cada
10 decibels adicionais de perda auditiva aumentam
as chances de uma queda em até 1,4 vezes o risco
inicial.
Amigos e familiares tendem a perceber primeiro a perda auditiva de uma pessoa querida. Agende
uma consulta e certifique-se de envolvê-la no processo.

Aviamos
receitas

Tudo em até
6 x s/ acréscimo
Óculos - Jóias - Relógios - Artigos para
presentes - Consertos em Geral
(51) 3336.6943

Av. Teresópolis, 3173
otica_reis@hotmail.com

Oferecemos:

www.lardoidoso.com

* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais
e coletivos
* Ambiente familiar
99287-7393
Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS
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Saúde e Bem-Estar

FALTA EXATAMENTE 1 MÊS PARA O
NATAL!
Mas este ano, não trate o Natal como se ele fosse
apenas uma data comercial!
Natal é tempo de renovar, de demonstrar amor,
de estar em família, ou ao lado daqueles que amamos.
O Natal é uma época onde as esperanças se renovam,
onde a gratidão toma conta de nossos corações e buscamos dentro de nós aquilo que há de melhor!
Que tal este ano compartilhar amor, cuidado e
bem-estar com aqueles que você tanto gosta? Pode
ser um parente, um amigo, não importa. Demonstre
além de uma lembrança, zelo e cuidado!
Venha nos visitar! Aqui na Vivendo Melhor você
encontrará uma infinidade de presentes inteligentes
voltados para saúde e bem-estar! Não perca!
Rua Felipe Camarão, 681 - Bairro Bom Fim - Porto
Alegre - meia quadra da Av. Osvaldo Aranha - Telefone: (51)3026-5225
Tenham todos um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo!

Tiragem: 123.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
HOJE VAMOS FALAR SOBRE:
CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO!
O Clareamento de
consultório consiste
em aplicarmos géis
clareadores a base de
peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida previamente a uma deplacagem com flúor e
uso de um neutralizador que diminui ou acaba com
a sensibilidade pós clareamento. Também utilizamos
luz ultravioleta para intensificarmos o processo. Tudo
isso leva em torno de 1 hora e você já sai com os dentes branquinhos!
Aproveite as festas de final de ano com um belo
sorriso e marque sua consulta de clareamento pelo
whats: (51)99781-4046.
Endereço: Rua General Lima e Silva, 1184, sala
101 no bairro Centro Histórico de Porto Alegre.

BARRAS DE ACCESS
Há mais de 20 anos,
Gary Douglas tornou disponível a técnica das Barras de
Access™.
São 32 pontos específicos na cabeça relacionados
com diversas áreas: alegria,
corpo, esperanças e sonhos, sexualidade, criatividade, dinheiro, etc. Quando
tocados com suavidade,
sem esforço, permitem que sejam liberados arquivos
antigos de pensamentos, ideias, crenças, emoções e
considerações armazenadas durante uma vida. Ativar
esses pontos é uma oportunidade de limpara esses
arquivos.

Patrícia Comberlato Zambon - Cirurgiã Dentista
CRORS 25960

Cursos e Atendimentos - Barras de Access
Fones: (51) 3211-2317 / (51) 99937-7791
Facilitadora Eliane Fogaça

Tiragem: 123.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
QUIROPRAXIA E QUALIDADE DE
VIDA

Dentre os benefícios do tratamento com quiropraxia estão:
Bursite; Cólicas menstruais; Dor ciática; Dor de cabeça; Dores nas articulações; Estresse; Hérnia de disco;
Labirintite; Lombalgia; Torcicolo; Melhora na postura;
Redução de problemas em articulações de punhos,
cotovelos, ombros, mãos, quadris, tornozelos e pés;
Ameniza dores e tensão muscular;
Alívio de dores ciáticas, na coluna vertebral e provenientes de hérnias de disco;
Alívio para dores de cabeça;
A Quiropraxia utiliza principalmente o ajuste – que
são manobras rápidas e indolores, podendo gerar um
estalido, feitas em um segmento especifico. Visa diminuir a dor, devolver a movimentação normal da articulação da coluna e relaxar a musculatura. Além disso,
devolve a integridade do impulso nervoso que sai do
cérebro e vai para todo o corpo passando pela coluna.
O tratamento com Quiropraxia é uma maneira de
termos qualidade de vida!
Drª Jane Difini Kopzinski - Fone: (51) 99684-2953

Tiragem: 123.000 exemplares

7

Anuncie: 51. 997.889.686

Saúde e Bem-Estar
PREVINA ACIDENTES DOMÉSTICOS
Vocês sabiam que a acupuntura pode ser utilizada
em crianças e bebês para
tratar várias enfermidades?
As mais comuns são constipação, cólicas, agitação/
hiperatividade e enurese noturna (urinar na cama após
os 5 anos). Os pontos de
acupuntura estimulados serão os mesmos utilizados em
adultos, a diferença está em como fazer isso. Já que
as crianças se assustam facilmente com as agulhas,
pode-se utilizar a auriculoterapia ou o Stiper. Stiper
são pastilhas contendo micropartículas de Silício que
serão aderidas à pele com um micropore, podendo
ficar até 5 dias. São totalmente indolores e não necessitam de nenhum cuidado especial, podendo inclusive molhar no banho ou piscina. Para saber mais marque uma avaliação pelo Whatsapp (51)99988-7808.

Auriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

999.887.808

acupunturasilgermani

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA E REGRESSÃO TERAPÊUTICA
Tratamento
O Centro de Psicoterapia Reencarnacionista e Regressão 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 atual encarnação, a nossa programação para essa atual
encarnação, uma releitura de nossa infância e dos fatos da vida e o início de uma verdadeira realização da
nossa Reforma Íntima.
Através da Psicoterapia Reencarnacionista (a Terapia da Reforma Íntima) e a Regressão Terapêutica, é
possível recordarmos para o que reencarnamos, qual
a finalidade dessa vida atual e como realmente aproveitarmos essa encarnação, além de poder melhorar
muito ou curar as fobias, o transtorno do pânico, as depressões 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 Reencarnacionista e Regressão Terapêutica consta de 6 Encontros, realizados semanalmente, a cada 10 ou 15 dias,

Tiragem: 123.000 exemplares

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 informações, entre em contato:
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Saúde e Bem-Estar
SINDROME DO PÂNICO: Hipnose ajuda
a vencer o mal.

A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade no
qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo
algum para isso. As crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques,dificultando
a rotina do dia a dia,por medo de perder o controle, ou ter um
ataque do coração.
As crises acontecem geralmente de repente e sem aviso
prévio, em qualquer período do dia e também em qualquer
situação,como enquanto a pessoa esta dirigindo, fazendo
comprar no shopping, em meio a uma reunião de trabalho ou
até mesmo dormindo.
As crises de pânico geralmente manifestam os seguintes sintomas: sensação de perigo iminente,medo de perder
o controle, dormência e formigamento nos pés ou no rosto,
palpitações(taquicardia), sudorese, tremores, dificuldades
para respirar, náuseas, dores abdominais, dores no peito e
desconforto, dor de cabeça, tontura, desmaio, dificuldades de
engolir.
A ansiedade excessiva, as crises constantes, o afastamento da família e dos amigos, os exames médicos que descartam quaisquer doenças físicas deixam a pessoa cada vez
mais desanimada, depressiva e achando que a doença não
tem cura.
Além dos tratamentos convencionais, a HIPNOSE é uma
excelente aliada para a cura do mal. A hipnose é uma abordagem que o especialista usa para buscar no inconsciente
do paciente a causa do problema (Regressão terapêutica).
O terapeuta faz o paciente voltar aquelas lembranças que a
levaram a ter a doença. Neste momento, o especialista induz
o paciente a mudar a sua forma de ver, pensar e sentir o seu
problema (Resignificando). Assim, com o avanço das consultas, as crises diminuem, já que a origem de todo o problema
vai sendo dissociado e o gatilho das crises perde a sua força.
Prof. Dr. João Ricardo Lied de Castilhos - SRE 15428 CRORS
2104 - Graduado em Hipnose e PNL Pensylvania University EUA

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

Clínica Odontológica

RT Dr. Luís Gustavo Zambiasi Caero
ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA
CRO/RS 18040 - EPAO/RS 3088

HÁ MAIS DE 10 ANOS CONQUISTANDO SUA CONFIANÇA

3072.3828 / 3414.2009

ORTODONTIA

ODONTOPEDIATRIA

APARELHOS ESTÉTICOS E METÁLICOS
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA
REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA

IMPLANTES

www.caeroclins.com.br
Matriz Canoas
Av. Rio Grande do Sul, 64 / sala 101
3425.1860
RT Dr. Marcelo Barboza Borille
CRO/RS 14520 - EPAO/RS 1841

PERIODONTIA

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
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TRATAMENTO CLÍNICO E
ODONTOLOGIA PREVENTIVA

TRATAMENTO

ODONTOLÓGICO ESTÉTICO

PRÓTESE / RX /
CLAREAMENTO
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
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Saúde e Bem-Estar
ENVELHECIMENTO E ALZHEIMER

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV

O envelhecimento da população no Brasil e no
mundo é um fenômeno que vem chamando a atenção dos governos e da comunidade em geral, devido
ao seu impacto e consequências diretas nos sistemas
de saúde pública, previdência social e no cotidiano
das famílias que vêm passando pela experiência de
cuidar de familiares em idade mais avançada. Um
dos principais resultados do crescimento desta parcela da população é o aumento na incidência de
demências, especialmente, a Doença de Alzheimer
(DA). O Alzheimer é uma doença degenerativa que
ataca o cérebro e provoca a perda das funções cognitivas, como memória, capacidade de orientação no
tempo e/ou espaço e capacidade de planejamento.
O problema se inicia com alterações na memória e
avança progressivamente até a dependência total do
paciente.
Esquecer informações aprendidas recentemente é um dos primeiros sintomas da doença. Não se
assuste: confundir nomes e compromissos ocasionalmente é normal. O que é preciso prestar atenção,
na verdade, é se a pessoa esquece coisas com mais
frequência e fica incapaz de relembrar o assunto posteriormente.
Distinguir entre os processos naturais de envelhecimento e a doença de Alzheimer pode às vezes
ser difícil, mas se você ou seus pais experimentarem
alguns dos sintomas que não são relacionados à
idade, você deve consultar seu médico para testes e
tratamento adequados. Também é importante notar
que qualquer alteração radical por si só pode indicar
outras doenças e, portanto, recomenda-se não se
apressar em pensar que você pode ter a doença de
Alzheimer, mas consultar um médico para uma opinião profissional.
Daiane Nunes Ulinowski Fisioterapeuta e Fundadora
Humanize Home Care
Cursando Pós graduação em
Gerontologia - Crefito 164-733-F
Facebook: /humanizehomecare
Instagram: @humanizehc

Qualquer pessoa que passa muito tempo sob
o sol sem proteção adequada corre o risco de sofrer
queimaduras, disso todo mundo sabe. Há uma coisa
que muitas pessoas não sabem, no entanto: a córnea
também pode sofrer queimaduras, causando a chamada "cegueira de neve" ou "queimadura de flash".
Se isso ocorrer, as terminações nervosas da córnea
ficam expostas. Os sintomas incluem dor intensa, extrema sensibilidade à luz e ardor nos olhos, que ficam
vermelhos e lacrimejantes. Em alguns casos, pode até
levar à deficiência visual. A longo prazo, a exposição
aos raios UV pode levar ao espessamento da conjuntiva e à catarata, assim como a um aumento do risco
da degeneração macular. Por isso, é importante usar
óculos que filtrem a luz UV corretamente. Os óculos
de sol devem ter um mínimo de proteção UVA/UVB de
UV 400. Isso garante o bloqueio dos raios nocivos da
luz na faixa ultravioleta. Dica: óculos de lentes grandes
são melhores do que os menores. Os pequenos permitem que a luz entre por cima e pelos lados da armação.

Óculos de grau *Solar
Aviamento de receitas
Consertos de relógios,
pilhas e pulseiras
Av. Osvaldo Aranha, 1208
Bom Fim - (51) 3019.5940

BENGALAS

CRISTO

REDENTOR
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Saúde e Bem-Estar
CONE CHINÊS SAIBA MAIS...

HIDRATAÇÃO DOS IDOSOS

É uma técnica chinesa
milenar não invasiva, que
além de desobstruir o canal
auditivo e respiratório também atua realizando uma
limpeza energética proporcionando relaxamento e equilíbrio ao corpo.Confeccionado com tecido, parafina e eucalipto.
A parafina absorve a energia negativa fazendo a
limpeza energética durante a sessão.
O eucalipto tem efeito calmante e bactericida com
suas propriedades expectorantes, auxilia como bronco
dilatador combatendo doenças respiratórias.
O cone artesanal é livre de aditivos químicos, fazendo com que o tratamento possa agir de forma natural.
Indicado para casos de bronquite, rinite, sinusite,
gripe mal curada, labirintite surdez leve e outros.

As mudanças fisiológicas do envelhecimento faz
com que os idosos não sintam sede, mesmo que seu
corpo esteja precisando de água, levando-o assim
a uma desidratação. Dentre os sintomas estão tonturas, diminuição de urina e pressão arterial, olhos
fundos, infecção urinária, e em casos mais graves,
câimbras, confusão mental, perda da consciência e
convulsões, entre outros.
Algumas dicas para se criar o hábito de beber
água são: colocar um relógio para despertar durante
o dia, beber água sempre que for à cozinha, ter uma
garrafa sempre à mão e para quem tem dificuldade,
aromatizar a água com frutas ou ervas, dá um atrativo a mais para aumentar o consumo.
Com o verão chegando fique atento aos sinais e
a qualquer sintoma grave de desidratação procure
orientação médica.

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

Patrícia O. Costa - Téc. em Enfermagem

www.oleosomelhordaterra.com.br
Tiragem: 123.000 exemplares
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Negócios
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Gastronomia
CARRÉ DE CORDEIRO EM CROSTA
DE ERVAS

Ingredientes:
• 2 colheres de sopa de
mel;
• 2 colheres de mostarda
de dijon;
• 2 peças de carré francês
de cordeiro;
• 120 g de migalhas de
pão;
• 2 colheres de sopa de

tomilho picado;
• 2 colheres de sopa de alecrim picado;
• 1-2 dentes de alho grandes, finamente picados;
• 60 ml de azeite de oliva;
• Sal;
• Pimenta

Modo de Preparo:
1. Preaqueça o forno a 220ºC, combine o mel e a
mostarda em uma tigela pequena, espalhe uniformemente sobre o cordeiro e tempere com sal e pimenta.
2. Processe o pão até formar as migalhas e adicione
as ervas picadas.
3. Transfira para uma tigela e tempere com sal e
pimenta. Pressione as migalhas de pão com firmeza
sobre as peças de carré de cordeiro para cobri-las uniformemente.
4. Cubra com papel-alumínio os ossinhos do carré.
Coloque-os do lado da crosta para cima em uma assadeira grande.
5. Regue com azeite de oliva e leve ao forno e asse
por volta de 20 minutos ou até ficar no ponto de sua
preferência.
6. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos.
7. Corte uma a uma as costeletas e sirva com batatinhas ao forno e uma salada de folhas verdes.

R$ 15,98 kg

3311.0597
Tiragem: 123.000 exemplares
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Gastronomia
SOBREMESA MOSAICO DE
GELATINA

O mosaico de gelatina é aquela receita rápida
que vai te salvar se você estiver com pouco tempo
para fazer uma sobremesa de natal. É deliciosa e você
também pode fazer em taças e servir aos seus convidados.
Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado;
• 1 caixinha de creme de leite;
• 7 caixinhas de gelatinas de diversos sabores
(seu critério)
Modo de preparo:
1. Prepare as gelatinas em potes separados, depois pique em cubos.
2. Misture todas as gelatinas depois de prontas.
3. Em seguida misture o creme de leite com o
leite condensado.
4. Após a gelatina estar endurecida, coloque os
cubinhos dentro do creme.
5. Deixe por cerca de 2 horas na geladeira e sirva
gelado.

KNETIG
Comercial

Mercado
Caxias

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

AÇOUGUE - PADARIA - FRUTERIA

A mais completa linha de artigos para
bares, restaurantes, churrascarias e hotéis

www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
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

Filial: Estrada Barro Vermelho, 571

Tiragem: 123.000 exemplares
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Gastronomia
SALPICÃO CREMOSO SIMPLES DE
NATAL

do;

Ingredientes:
• 1 maçã verde descascada, em cubos;
• Meia colher (sopa) de suco de limão;
• 2 xícaras (chá) de frango cozido e desfia-

• 1 colher (sopa) de azeite;
• 1 colher (sopa) de salsa picada;
• 1 pote de iogurte natural;
• 1 caixinha de creme de leite;
• 2 colheres (sopa) de salsão picado;
• 1 cenoura média ralada;
• 2 batatas cozidas e picadas;
• 2 envelopes de tempero para aves, peixes
e arroz;
• 1/2 xícara (chá) de amêndoas tostadas em
lascas (opcional).
Modo de preparo:
1. Em uma tigela grande misture a maçã
com o suco de limão;
2. Junte o frango, o azeite e a salsa;
3. Acrescente o iogurte, o creme de leite, o
salsão, a cenoura, a batata, o tempero e sal a
gosto;
4. Misture bem, coloque em uma saladeira,
distribua as lascas de amêndoas e sirva.
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Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes
Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene
Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre
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Profissionais ao seu alcance

Indústria e Comércio

Venda, Manutenção, Limpeza
e Troca de Persianas
VERTICAIS / HORIZONTAIS / PERSIANAS

CONSERTO DE VENEZIANAS
TROCA DE FITAS, MOLAS, TALAS
TROCA DE CAIXA DE PERSIANA E ESQUADRIAS

3374.2512 | 98210.1834
persimax_indcom@hotmail.com

| 99879.7588
@persimaxindcom

Pinturas comerciais e residenciais
Pisos e Azulejos
Porcelanato
Pergolados e Decks
PERES CONSTRUÇÕES
Elétrica e Hidráulica
Impermeabilização
Ar Condicionado Split

PERESREFORMAS

997-398-157

CASAS DO ALICERCE AO TELHADO
REFORMAS EM GERAL

FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado
CALHAS
CHAMINÉS
COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com
(51)

3342.3449 |
984.246.025
992.646.712 |
993.365.516

Tiragem: 123.000 exemplares
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Profissionais ao seu alcance

TELAS CONTRA
INSETOS

ASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)
FREEZER - GELADEIRA
FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

51 99255.1307

99796.9062

99147.0765

Tiragem: 123.000 exemplares

999 230 145

51 3516-8189
991 223 074

985 181 587

Est. Costa Gama, 1582 - B. Velho - Técnico José Carlos
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Pet & Agro
QUANTIDADE DE ÁGUA QUE UM CACHORRO DEVE BEBER POR DIA

Nas campanhas que passam na mídia, se ouve falar
muito sobre a importância do ser humano tomar bastante água, no entanto, esquece-se de mencionar que os
animais também necessitam da mesma forma. A água
é um recurso natural fundamental para uma boa saúde,
pois a escassez ou a quantidade reduzida de ingestão da
mesma pode acarretar em graves problemas de saúde,
que na maioria das vezes, pode levar o animal à morte.
Quantidade ideal de água pro cachorro
Muitas pessoas, principalmente os tutores de cães
tem uma grande dúvida a respeito da quantidade de
água que um cão deve beber por dia. Essa dúvida é bem
pertinente, contudo, devido a inúmeros fatores, essa
quantidade de água pode se alterada.
O clima que o animal vive é fundamental para se
estimar a quantidade necessária para uma boa saúde. As
regiões quentes tendem a favorecer uma ingestão maior
de água, diferentemente do clima frio.
Animais que vivem em ambientes com bastante espaço pode favorecer um consumo maior de água, visto
que o exercício diário é bem mais elevado do que aqueles criados em apartamento, por exemplo.
De um modo geral, a quantidade de água a ser
consumida por uma animal na fase adulta é de 50 ml a
cada quilo de peso. Essa margem pode variar como dito
anteriormente. O indicado é que a água seja ofertada 24
horas por dia, para que seja consumida de acordo com a
necessidade de cada animal.
Caso seu cão venha a apresentar qualquer tipo de
alteração no seu consumo normal, ou seja, se o animal
aumentou ou diminuiu a quantidade de água de forma

Tiragem: 123.000 exemplares

significativa, leve-o para um atendimento com um médico veterinário.
Quando uma determinada doença é descoberta
no seu início, a chance de uma cura é muito grande. Ter
a preocupação de levar o cão para uma consulta veterinária quando este já está sem comer e beber há vários
dias é totalmente inadequado. Qualquer alteração perceptiva deve ser investigada pelo profissional de sua
confiança.
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Religião
“A LUZ BRILHOU!”

O povo que andava na escuridão viu
uma forte luz;
a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. (...)
Pois já nasceu uma criança, Deus nos
mandou um menino que será o nosso rei.
Ele será chamado de “Conselheiro Maravilhoso”, “Deus Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz” (Isaías 9.2, 6).
Cerca de 732 anos antes de nascimento
de Jesus, o profeta Isaías o anunciou profeticamente, dizendo que ele seria uma
luz brilhante para eliminar as trevas em
que vivia a humanidade. O apóstolo João,
ao escrever o seu Evangelho, lembrou-se
disso e registrou: A Palavra [Jesus] era a
fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para
todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e
a escuridão não conseguiu apagá-la. (João
1.4-5).
Dois mil anos depois da vida terrena de
Jesus, no tempo que dizemos ser o “século
das luzes”, a humanidade ainda permanece nas trevas, mesmo tendo a luz divina ao
seu alcance. Não precisamos mais viver em
trevas, pois a luz já está brilhando intensamente. Entre seus ensinos, Jesus afirmou:
— Eu sou a luz do mundo; quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a
luz da vida. (...) Eu vim ao mundo como luz
para que quem crê em mim não fique na escuridão (João 8.12; 12.46).
Jesus, a criança que nasceu em Belém,
celebrada no mundo todo, trouxe a luz de
Deus. O profeta disse que ele é “Conselhei-

Tiragem: 123.000 exemplares

ro Maravilhoso”, “Deus Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz”. Essas virtudes o caracterizam, unindo sua divindade perfeita
com sua humanidade completa. Jesus é o
próprio Deus descendo à terra como um
ser humano para nos buscar e nos levar
para si, no maior ato de amor de toda a
história da humanidade. Para muitos, um
absurdo. Por que Deus faria isso? Simplesmente porque ele nos ama: Porque Deus
amou o mundo tanto, que deu o seu único
Filho, para que todo aquele que nele crer
não morra, mas tenha a vida eterna (João
3.16).
A luz veio ao mundo e vai espantando as trevas na medida em que as pessoas vão se deixando dominar por ela. Não
basta que a luz esteja brilhando. É preciso
que ela entre em nosso coração e expulse
as trevas, porque Deus, que disse: Das trevas
brilhará a luz, foi ele mesmo quem brilhou
em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de
Cristo (2Coríntios 4.6).
Deus já nos deu o maior de todos os
presentes, o seu amor e misericórdia. Neste Natal, certamente podemos atender ao
seu pedido amoroso: Meu filho, dá-me teu
coração, e que os teus olhos se agradem dos
meus caminhos (Provérbios 23:26). Assim
esse será o melhor Natal de todos.
Feliz Natal!
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pr. Bruno T. Seitz
bruno.seitz1967@gmail.com
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Assessoria Jurídica / Empresarial
PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO
RECLUSÃO

O MUNDO DO PAPELÃO
E EMBALAGENS

www.tresembalagens.com.br

PORTO ALEGRE

3347.4747

997.609.532

Rua Ernesto da Fontoura, 804
Esq. Av. Pernambuco

CACHOEIRINHA

3344.3434

996.661.641

Av. Frederico Augusto Ritter, 4905
Distrito Industrial

A pensão por morte assim como o auxílio reclusão, são benefícios ao dependente do falecido/apenado que visam manter o sustento daquela pessoa
que dependia financeiramente do segurado morto/
preso. Os requisitos legais para os benefícios são
semelhantes, sendo que no caso do auxílio reclusão se tem a necessidade do salário de contribuição
do recluso não ser superior ao determinado em lei.
Com relação ao menor/incapaz, importante frisar
que caso o pedido não seja feito logo em seguida do
evento gerador do benefício (morte/prisão), permanece o direito daquele dependente em receber os
valores retroativamente desde a morte (pensão por
morte) ou prisão (auxílio reclusão). Muitas vezes os
dependentes encontram problemas junto ao INSS
com relação a prova da dependência econômica ou
até mesmo pelo fato do salário de contribuição do
apenado ser um pouco superior ao previsto em lei.
Nesses casos e em outros deve o interessado procurar a orientação de um especialista para garantir
que seus direitos sejam assegurados, justamente em
momento delicado que ele está passando, diante da
morte/prisão de um ente querido.
Flávio Braga Advocacia

DANO MORAL EM EXTRAVIO DE
ENTREGAS PELOS CORREIOS

A Turma Nacional de Uniformização – TNU recentemente definiu a seguinte tese: “O extravio pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de
correspondência ou encomenda registradas, e sem
a demonstração de quaisquer das excludentes de
responsabilidade, acarreta dano moral in re ipsa”. A
expressão in re ipsa significa que o simples fato do
extravio da encomenda/correspondência já é suficiente para comprovar o abalo moral sofrido. Portanto, os prejudicados que passaram por situações
dessa natureza, devem buscar seus direitos a uma
reparação financeira pelo transtorno sofrido..
Flávio Braga Advocacia
(51)98310-8777

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

JARDINAGEM EM GERAL
Renato Fagundes

(51)

995.245.878

Instalação | Carga de Gás | Higienização | Manutenção

Darcy Neto

d

d

Madeiras para Vigamento

d
51 984.691.990
d
de-mail: darcy.cons@hotmail.com

d

Tiragem: 123.000 exemplares

d
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Viagens / Turismo

ENCANTOS DO NATAL LUZ DE GRAMADO

O clima das montanhas e a cidade toda enfeitada,
com uma programação de shows, desfiles, gastronomia e atividades temáticas. Assim é Gramado, onde
fantasia e realidade transformam a cidade em um
reino encantado durante o Natal. A festa é tradicionalíssima por lá – acontece há mais de 30 anos. E é um
dos períodos de maior movimento neste destino que,
por si só, já é imperdível. Batizada Natal Luz, a festa
une as tradições europeias trazidas pelos imigrantes,
principalmente alemães e italianos, e produções super
modernas a uma decoração mágica.
E olha que o evento é longo: normalmente começa no finzinho de outubro e invade o ano seguinte,
terminando no início de janeiro.
Entre os espetáculos inesquecíveis do Natal Luz,
talvez o mais emocionante deles seja o Eu sou Maria,
que relembra a história do Natal e o nascimento de Jesus. A mega produção tem um elenco de mais de 200
artistas, entre atores e atrizes, cantores líricos, bailarinos e uma orquestra – tudo tendo com pano de fundo
o lago Joaquina Rita Bier. Chafarizes e iluminação especial são embalados por clássicas composições que
dão o clima especial para a noite.

Tiragem: 123.000 exemplares

Não deixe de ver também o Grande Desfile de
Natal, principalmente se estiver com seus filhos por lá.
Isso porque a ideia desta apresentação é dar aquela
saudade gostosa dos natais da sua infância, mostrando os brinquedos de todos os tempos. Jogos de tabuleiro, bonecas, carrinhos e outros itens animam o público e cantam as canções mais conhecidas do Natal.
São 700 bailarinos e mais de 30 alegorias para garantir
uma festa inesquecível!
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Telefones Úteis
SAMU ----------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro ------------------- 3289 7999
Defesa Civil ----------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal -------------------------191
Polícia Militar --------------------------------------190
Polícia Federal -------------------------------------194
Polícia Civil -----------------------------------------197
EPTC -------------------------------------156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros -------------------------------193
Disque-Previdência Social -------------------------135
Rodoviária ---------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE ------------------------------------0800 721 2333
Dmae -------------------------------------- 3289 9000
Detran ---------------------------------0800 510 3311
Lista Telefônica ------------------------------------102
PROCON ------------------------------------ 3289 1774

Anuncie: 51. 997.889.686

Construção e Reforma

SERRALHERIA
|Grades | Portões de Contra Peso|
|Portões Basculantes e Simples|
|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|
|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

Cel.: 51 996.563.664

| 985.556.198 | 992.312.220

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

AMIGO QUEBRA GALHO
AQG

Júnior Dias
PRECISANDO DE ALGUM REPARO

ELÉTRICA • HIDRÁULICA • PINTURA E CAÇA VAZAMENTO

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

Aceito todos os cartões
de débito e crédito

A solução dos problemas da sua casa com qualidade, limpeza e honestidade.

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

9-8415-3924
"

Tiragem: 123.000 exemplares
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Religião
VAMOS ATÉ BELÉM...

Atualmente a
cidade de Belém
não faz parte do
Estado de Israel,
embora sua localização seja bem
próxima de Jerusalém. É uma cidade Palestina, localizada na assim chamada Cisjordânia.
Está dentro das “zonas de conflito” daquela
região. Belém, que hoje conta com mais ou
menos 30 mil habitantes (30% cristãos e 70%
muçulmanos) é uma cidade antiga, várias
vezes mencionada na Bíblia. A primeira referência está em Gênesis 35.19: “Assim, morreu
Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata,
que é Belém”. Isso foi por volta de 1.700 antes
de Cristo (a.C.). Em Gênesis 48.7 o próprio Jacó
relata que sepultou Raquel em Belém. Lá também viveram Rute e sua sogra Noemi (Rute
1.22) por volta de 1.125 a.C. O rei Davi nasceu em Belém, onde também foi ungido por
Samuel para ser rei de Israel (1 Samuel 16.1;
17.12), isto perto do ano 1000 a.C.
Contudo, a referência bíblica mais importante com respeito a Belém foi feita pelo
profeta Miquéias, por volta do ano 750 a.C.
ao profetizar: “E tu Belém-Efrata, pequena
demais para figurar como grupo de milhares
de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em
Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (Mq 5.2).
É a profecia que aponta para o lugar onde o
Salvador deveria nascer. E, o restante da história, conhecemos muito bem. Observamos,
maravilhados, como Deus colocou o mundo
em movimento para que a profecia se cumprisse. José e Maria moravam em Nazaré, ao
norte da terra de Israel. Já no final da gravidez

de Maria foram a Belém, atendendo ao decreto do imperador romano César Augusto, que
promoveu um censo dos habitantes do império, provavelmente para fins de cobrança de
impostos. Todos deveriam se alistar na terra
de origem da família. Tanto Maria, como José,
eram da família do rei Davi, o que os levou a
Belém (Lucas 2.1-7).
E na noite do nascimento do Salvador,
anjos vindos do céu anunciam a boa nova
aos pastores de ovelhas: “Hoje vos nasceu,
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor” (Lucas 2.11). E estes, imediatamente,
decidiram: “Vamos até Belém e vejamos os
acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer” (Lucas 2.15). O nome Belém, na língua
hebraica, significa “casa do pão”. Tem tudo a
ver com aquele que nasceu em Belém e que
é o “pão da vida”, conforme suas palavras: “Eu
sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém
dele comer, viverá eternamente” (João 6.51);
ou ainda: “Eu sou o pão da vida; o que vem a
mim jamais terá fome” (João 6.35).
Mais uma vez iniciamos o tempo do Advento, preparando-nos para celebrar o Natal
de Jesus Cristo. É o tempo em que podemos
relembrar as antigas promessas que se cumpriram com a vinda do Filho de Deus ao mundo. E são também as promessas de Deus que
nos permitem olhar para o futuro com alegria
e esperança, e dizer com o salmista: “Como
sou feliz por causa das tuas promessas, tão
feliz como alguém que encontra um grande
tesouro” (Sl 119.162).
Pr. Reinaldo M. Lüdke
reinaldo@comcristo.org.br

www.comcristo.org.br
Cultos: Domingos às 10h e Segundas-feiras às 20h

Av. Presidente Roosevelt, 730 - B.: São Geraldo
Tiragem: 123.000 exemplares
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3342-1408
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Serviços Especializados

Lixa-se Parquet
e CIA da Lixação

Tiragem: 123.000 exemplares
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Serviços Especializados

CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

• Edredon Queen (plume).....................R$ 35,
• Cobertor casal simples.......................R$ 30,00
• Jaqueta Simples.................................R$ 32,00
• Terno de lã .........................................R$ 35,00

Av. Getúlio Vargas, 362 - Menino Deus

51 3226-9966 /

984-145-351

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.

CR
EXTINTORES

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

www.crextintores.com.br
crextintores@crextintores.com.br

Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

(
CNPJ: 20.821.774/0001-90

Tiragem: 123.000 exemplares
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Palavras Cruzadas
© Revistas COQUETEL

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Curta a nossa
página no
Facebook!
/P

Solução:

Tiragem: 123.000 exemplares
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Horóscopo / Educação
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Educação / Assessoria Jurídica
INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE

Facebook

Não dependa de ninguém, faça você mesmo!

Aulas de Tablet, Computador e Celular
- 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
Rua Uruguai, 299 / 7º andar / Centro

www.onbyte-rs.com.br

WhatsApp

51 3224.0335 | 3224.0527

FRASES EM INGLÊS PARA NÃO
PASSAR APERTO EM UMA VIAGEM

Do you have any rooms available? – Tem quartos disponíveis?
How much is it? – Quanto
custa?
Is breakfast included? – O café da manhã está
incluso?
Do you have any cheaper rooms? – Tem algum quarto mais barato?
Vai se hospedar e não tem reserva? As expressões acima te ajudam a negociar uma opção que
caiba no seu bolso.
Quanto custa a passagem? – How much is
the ticket?
Esse ônibus/trem vai para…? – Does this bus/
train go to…? (insira o nome do local)
Where can I get a taxi? – Onde eu posso pegar um taxi?

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

Rua Inhanduií, 421 - Cristal / POA
Fones:

3013-5012 / 2112-3608

www.amiguinhosdocristal.com.br

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

ProcureAche
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Aberta dos Morros
Anchieta
Auxiliadora
Assunção
Belém Novo
Belém Velho
Boa Vista
Bom Fim
Bom Jesus
Campo Novo
Cavalhada

Estes são os bairros onde circulam as Revistas ProcureAche
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cascata
Chácara das Pedras
Centro
Cidade Baixa
Cristal
Cristo Redentor
Floresta
Higienópolis
Hípica
Humaitá

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ipanema
Jd. Botânico
Jd. do Salso
Jd. Floresta
Jd. Itú-Sabará
Jd. Lindóia
Lami
Medianeira
Moinhos de Vento
Mont Serrat

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Conﬁra todos os pontos de distribuiçãono endereço: www.procureacherevista.com.br/pontos-de-distribuicao

Anuncie conosco: 51. 997.889.686
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Navegantes
Passo da Areia
Partenon
Petrópolis
Restinga
Rubem Berta
Sarandi
São Geraldo
São Sebastião
São João

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Santa Maria Goretti
Teresópolis
Três Figueiras
Tristeza
Vila do IAPI
Vila Ipiranga
Vila Jardim
Vila Nova

123.000 exemplares todo mês!

Para um público aproximado de 1,5 milhão de pessoas!
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Imóveis / Aluguel

CAMPANHA

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

SAIBA ONDE ESTARÁ O SEU SUCESSO
EM 2019

Hora da piada!
Ontem, minha mãe e eu estávamos sentados na
sala, falando das muitas coisas da vida.
Falávamos de viver e morrer. Então, eu lhe disse:
- Nunca me deixe viver em estado vegetativo mãe,
dependendo somente de máquinas e líquidos. Se
você me ver nesse estado, desligue tudo o que estiver me mantendo vivo, por favor!
Ela se levantou, desligou a televisão, o wifi, o ar
condicionado e jogou minha cerveja fora.
O marido ciumento de mais começa a interrogar
a esposa que acaba de chegar da consulta do médico:
- Aposto que ele perguntou dos seus seios?
- Sim, perguntou!
- E das coxas, perguntou?
- Também!
- E do bundão, ele perguntou?
- Não, de você ele não quis saber nada.

Será um ano de muitas surpresas! Com a entrada
de Júpiter, no signo de Sagitário atraindo muita energia positiva para as relações pessoais, a comunicação
e o bem-estar pessoal. No TRABALHO Saturno em
Capricórnio, atrairá incertezas. Por outro lado haverá
possibilidade de sucesso na carreira com ideias inovadoras. Para muitos, será “você por você mesmo”,
com incentivos para a criatividade e autonomia nos
negócios mas será preciso aproveitar rápido, pois
esse posicionamento positivo só dura até o mês de
março. No AMOR tudo pode acontecer e esse ano
será cheio de surpresas, energia favorável para o
fogo da paixão, pois a energia romântica do amor
estará em destaque. Na SAÚDE haver estabilidade,
mas para alguns pode haver turbulências. Descubra
como será o seu ano e como estarão os obstáculos e
áreas da vida em que você terá maior sucesso fazendo o seu mapa de previsões astrológicas para 2019.
Verônica Pinheiro – Astróloga
Fone whatsapp: (51)995-330-554

No fórum, o juiz indaga o réu:
- O senhor está sendo acusado de quê?
- Estou sendo acusado porque resolvi fazer as
compras de natal antes do tempo certo.
- Como assim? Isso não é crime! O quão antes
você tava fazendo as compras?
- Antes das lojas abrirem…

Tiragem: 123.000 exemplares
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Anuncie: 51. 997.889.686

DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

stop
ECONOMIZE ÁGUA
ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

& 984.136.494

ASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)
FREEZER - GELADEIRA
FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

999 230 145

51 3516-8189
991 223 074

985 181 587

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

Fernando

(51)

99729.0229 / 3266 5439

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

