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“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

Grande 
Promoção

Retirada no balcão

2Grande
Pizzas

35cm
Sendo que cada pizza pode ter até 

2 sabores: calabresa, mussarela, alho e óleo, 
milho, siciliana, toscana, mafiosa, jardineira, 
bacon, frango e catupiry, margarita, palmito, 

napolitana e banana.
*Consulte taxa de entrega.

Tele-Entrega
3386.7171
3386.9000

986.860.304
Av. Alberto Pasqualini, 475 - Jardim Itu-Sabará

PIZZA PEQUENA/ 25cm

Sem borda

2 Sabores
R$ 29,90

PIZZA GRANDE/ 35cm

Sem borda

4 Sabores R$ 39,90

PIZZA SUPER FAMÍLIA/ 45cm

Sem borda

4 Sabores
R$ 49,90

www.ofornopizzariapoa.com.br

Selo
Fidelidade

Junte dez (10)
selos das embalagens

Super Família
e troque por uma

984.981.206
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Atendimento para 3ª Idade

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

Quartos com três tipos
de acomodações

Atendimento Médico
Enfermagem 24h

Saúde e Bem-Estar

BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

APARELHOS 
AUDITIVOS

Rua dos Andradas, 1755 / sala 51
Centro / Porto Alegre / RS

w w w . a u d i c a o r s . c o m . b r Fone: (51) 3224.3242

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

Os melhores preços
Até 3 anos de garantia
Teste o aparelho em 

casa antes da compra
Agende avaliação 
sem compromisso.

Atendimento 
domiciliar

Pagamento em 
até 12x

DICAS pARA EvITAR DOR DE OUvIDO 
DURANTE OS BANhOS DE mAR OU pISCINA

Seguem alguns cuidados para prevenir 
esta que é a causa de uma das dores 
mais fortes do corpo humano:

1. Após nadar, seque os ouvidos com a 
ponta de uma toalha. Se sentir que tem 
água dentro do conduto, deite a cabeça 
para o lado e encoste a orelha em uma 
toalha para que o líquido escorra.

2. Se a água não sair e houver qualquer 
sinal de secreção no ouvido, que pode 
ser escura ou amarelada, procure ajuda 
de um otorrinolaringologista.

3. Evite o uso de hastes flexíveis dentro 
do ouvido: elas servem para limpar 
apenas a parte externa e não devem ser 
introduzidas no canal auditivo.

4. O ouvido úmido pode causar coceira, 
mas é extremamente importante não 
introduzir nenhum tipo de objeto dentro 
dele para aliviar o incômodo. Atenção 
às crianças, que podem se machucar 
facilmente com isso.

5. Em caso de dor não se deve pingar 
remédios caseiros. Apenas o médico 
poderá dar a orientação adequada.
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Cuidadora de Idosos
Cuidadora & Acompanhante

51 986 248 878
Silvia Maria

Hospital • Residência • Passeio
Cuidado - Carinho

Respeito

Saúde e Bem-Estar

DOR NAS COSTAS
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Saúde e Bem-Estar

Enfermagem 24horas
Serviço médico
Nutricionistas
Fisioterapia51 3062-6062 51 985 157 227

R. Gana, 1113 - Vila Ipiranga, Porto Alegre

Aparelhos ortodônticos

Agende sua consulta

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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moda e Beleza

DICAS DE BELEzA pARA A pELE
Esfoliante de mel com açúcar

 Essa receita caseira sem dúvidas está 
entre as melhores dicas de beleza caseiras de 
todos os tempos. A mistura de mel e açúcar é 

perfeita para deixar a pele lisinha, pois remove 
as impurezas acumuladas na pele e também as 
células mortas. Para fazer essa receita, basta 
mistura um pouco de mel com açúcar e aplicar 
no rosto, massageando em seguida.

DICAS DE BELEzA pARA mAqUIAGEm

Colher para cobrir a pálpebra

 Uma das principais receitinhas 
caseiras de maquiagem é cobrir a pálpebra com 
uma colher antes de aplicar a máscara de cílios 
para não borrar. Essa técnica funciona muito 

bem, pois além de evitar que a máscara borre as 
pálpebras, ela ainda evita que a sombra escura 
não caia no rosto.

Lápis de olho e boca mais potente

 Um ótimo truque de beleza caseiro 
para intensificar a cor do lápis de olho ou de boca 
é aquece-lo com chama de um isqueiro antes da 
aplicação. No entanto, é preciso tomar cuidado, 
já que a maioria dos lápis e cosméticos em 

bastão possui algum tipo de cera na formulação, 
que podem dar uma derretida com o calor. Você 
também pode trocar o isqueiro por uma lâmpada 
de um abajur e obter o mesmo efeito.

Lábios em destaque

 Para fixar melhor o batom, um ótimo 
truque caseiro de beleza é passar um pó 
translúcido antes de aplica-lo. Isso funciona pois 
o produto ajuda a fixar melhor a cor. Outra dica 
para deixar os lábios destacados na maquiagem 
é acrescentar extrato de hortelã no gloss 
para deixar os lábios mais volumosos. Esse 
truque é ótimo, pois o extrato de hortelã pode 
dar um pequeno aumento na circulação local, 
aumentando levemente os lábios.
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Frutas e Verduras
Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

KNETIG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

Gastronomia

Faça de seu evento
domiciliar uma

festa gastronômica
Solicite uma visita e confira nosso orçamento

Buffet
Churrasco
Coquetéis

51 999 716 122

3907.8445
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Gastronomia

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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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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(51) 3023.3965 | 991.915.404 | 980.494.179 | 984.096.438 | 982.225.045

Residencial Comercial

paulodutra217@gmail.com

997.930.802
984.339.161

Móveis Novos
e Usados

Montagem e desmontagem
de móveis 

PAPA LÉGUAS 

TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO



Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98613

ELETRICISTA
Luís Augusto Silva

Fone e     : (51) 984.696.349

Aceito cartões:

Instalações Elétricas em Geral
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos

Residencial Comercial

Não impede a passagem
do ar e do sol.

Montagem rápida e de 
fácil instalação.

Resistente a todos os 
climas, lavável, anti-
mofo, não desfia e não 
propaga fogo. Versátil, 
eficiente e elegante.

Bloqueia a entrada de 
baratas, moscas, mosquitos, 
aranhas, morcegos, cupim, 
lagartixas, abelhas, 
formigas e vários

Parcelamos em até 10x s/ juros
Av. Assis Brasil, 1174 - Sta. Mª Goretti - Poa/RS

Fone: (51) 3019.3075 - 999.828.983 - 992.229.725

Proteção e conforto para sua casa

Aceitamos:
cartão de crédito, 
cheques e boleto

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
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Serviços Especializados

51 999.671411

Deus é Fiel

3907.8445

Associação Boanerges

Boa erges

LIMPEZA DE PISCINAS, VENDA DE PRODUTOS,
FILTROS, MOTORES E ACESSÓRIOS
AQUECIMENTO SOLAR E ELÉTRICO.



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

A FLExIBILIDADE DO REqUISITO mISERABILIDADE pARA CON-
CESSÃO DE BENEFíCIO DE pRESTAÇÃO CONTINUADA - BpC

 O benefício de prestação 
continuada, nada mais é do que uma 
garantia de um salário mínimo nacional 
mensal à pessoa idosa ou com deficiência 
que comprovem não possuírem meios de 
prover seu sustento, quer seja por recursos 
próprios ou de seus familiares que residam 
no mesmo domicilio.

 Para fins do artigo 20, da Lei 
8.742/93 (LOAS), considera-se idosa, 
toda aquela pessoa que alcançou os 65 
anos e deficiente aquelas que possuem 
incapacidade para o trabalho de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial.

 O debate que se propõe, é quanto 
ao requisito legal e, como defendido 
pelo INSS, absoluto, ou seja, incapaz de 
se permitir interpretações quanto a sua 
aplicabilidade, é quanto a renda per capta 
do requerente do benefício de prestação 

continua, pois segundo a legislação da 
LOAS, deverá ser de 1⁄4 de salário mínimo 
por pessoa componente do grupo familiar.
 Entretanto, a análise do caso 
concreto se faz necessária para a 
concessão do BPC, tanto é verdade que 
são inúmeras demanda judiciais nas quais 
o INSS é condenado a conceder benefícios 
para requerentes que possuem renda per 
capta superior a 1⁄4 do salário mínimo, uma 
vez que a Constituição Federal prevê que 
aos cidadãos brasileiros está assegurada 
a dignidade da pessoa humana, logo, o 
INSS, representando o Estado, deve ofertar 
garantias de subsistência básica ao cidadão 
vulnerável.

 Logo, no caso de indeferimento 
de requerimento de Benefício de Prestação 
Continuada no qual a renda, sem qualquer 
outro critério subjetivo tenha sido analisado 
no processo administrativo, torna legítimo 
ao requerente litigar pela concessão do 
pedido na esfera judicial.

Lisiane d’Avila
OAB/RS 80.652

lisiane@dntadvocacia.adv.br
www.dntadvocacia.adv.br

www.linkedin.com/in/lisianedavila

www.tkbrondani.com.br | thiago@tkbrondani.com.br
Av. Carlos Gomes, 1610/607 - Três Figueiras - Porto Alegre

T r â n s it o : R ec ur s o de mul t a s - S us pen s ã o de C N H  

Fone/Fax: 51 3084-4545 | Celular: 51 9999.33.888

Indenizações em geral
Cobranças
Acidentes de trânsito
Locações
Contratos em geral

Defesa do consumidor
Ações trabalhistas
Alimentos e pensão
Inventários e partilhas
Investigação de paternidade
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Profissionais ao seu alcance

www.tkbrondani.com.br | thiago@tkbrondani.com.br
Av. Carlos Gomes, 1610/607 - Três Figueiras - Porto Alegre

T r â n s it o : R ec ur s o de mul t a s - S us pen s ã o de C N H  

Fone/Fax: 51 3084-4545 | Celular: 51 9999.33.888

Indenizações em geral
Cobranças
Acidentes de trânsito
Locações
Contratos em geral

Defesa do consumidor
Ações trabalhistas
Alimentos e pensão
Inventários e partilhas
Investigação de paternidade

Conserto de Guarda-Sol
e Ombrelone,

Conserto de Móveis e Aberturas.

CLIMATIZAÇÃO BECKER
Especializada em SPLIT

INSTALAÇÃO - LIMPEZA - MANUTENÇÃO - ELÉTRICA
Prediais Residenciais Comerciais

CLIMATIZAÇÃO
BECKER Orçamento Gratuito

(51) 993.786.020   | 996.750.401   | 985.798.469 até 12X

E DEMAIS MARCAS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA COSMOGÁS

AQUECEDORES À GÁS

SACURA, RINNAI, KOMECO
GERALTERM, BOSCH e outros

FOGÕES
domésticos e industriais

Orçamento grátis
Serviço com garantia

3341.0667   996.842.072

25 ANOS
de experiência

JUNK
ERS

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

Equipe com Referência e Experiência

Instalações
Elétricas

Hidráulica

Pinturas em
Geral

Atendimento
24 horas

Alvenaria
Reboco
Telhado

Cerâmica
 Porcelanato

Massa Corrida
Textura

Gesso Acartonado

51 984 556 605
Antônio Carlos José Carlos

51 993 683 995

Serviços especializados:
Residencial & Comercial

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

Fone:

JOÃO CARLOS FRITZENJCF

ORÇAMENTO 

GRÁTIS 981.145.980
992.055.485

&
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!

Frutas e Verduras
Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

paulodutra217@gmail.com

997.930.802
984.339.161

Móveis Novos
e Usados

Montagem e desmontagem
de móveis 

PAPA LÉGUAS 

TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

32
23

.4
07

8
32

17
.4

48
0

A
Z

E
N

H
A

,
11

75



Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98618

3907.8445

Assessoria Jurídica

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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www.tkbrondani.com.br | thiago@tkbrondani.com.br
Av. Carlos Gomes, 1610/607 - Três Figueiras - Porto Alegre

T r â n s it o : R ec ur s o de mul t a s - S us pen s ã o de C N H  

Fone/Fax: 51 3084-4545 | Celular: 51 9999.33.888

Indenizações em geral
Cobranças
Acidentes de trânsito
Locações
Contratos em geral

Defesa do consumidor
Ações trabalhistas
Alimentos e pensão
Inventários e partilhas
Investigação de paternidade

Previdenciário - Cívil - Trabalhista

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

Assessoria Jurídica

qUAIS SÃO AS CAUSAS TRABALhISTAS 
mAIS COmUNS NAS EmpRESAS?

 As reclamações são muitas, embora 
haja um padrão entre as mais recorrentes, que 
vão desde o não pagamento de horas extras até 
a inexistência de registro na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS). Confira, a seguir, 
as causas trabalhistas que foram mais comuns 
nos últimos anos e saiba como evitar esses prob-
lemas na sua empresa.

Horas extras

 O não recebimento de horas extras, ou 
o pedido de ajustes das horas recebidas, são os 
líderes de causas trabalhistas no TST. Em 2015, 
foram julgadas 2,6 milhões de ações relativas a 
esse tema e, para 2016, já existem mais de 1,6 
milhão de processos aguardando julgamento.
 De acordo com o artigo 7, XVI da 
CF/88, o empregado tem direito a receber, pelo 
menos, 50% a mais que o valor da hora normal 
para cada hora extra trabalhada. E, quando as 
empresas não fazem o pagamento adequada-
mente, seja porque não possuem registro das 
horas extras (devido a falhas no registro de pon-
to), ou mesmo por outro problema interno, elas 
dão oportunidade para que o empregado inicie 
um processo nos tribunais do trabalho.
 Como o direito à hora extra é garantido 
pela CLT e, também, pela Constituição Federal, 
essas causas trabalhistas geralmente são julga-
das a favor do empregado, atribuindo multas e 
autuações às empresas.

Danos e assédio moral

 Geralmente, as causas trabalhistas 
referentes a danos e assédio moral são inicia-
das pelo empregado que, não suportando mais 
as condições do ambiente de trabalho, pede de-
missão. Mas, assim que é demitido, ele reúne 
provas de que sofria algum tipo de abuso no tra-
balho, como humilhações, por exemplo, o que o 
levou a pedir sua saída.
Caso o ex-empregado apresente provas sufici-
entes para a justiça do trabalho, ficará caracter-
izada a rescisão indireta do contrato de trabalho 
que, segundo a CLT, impõe a culpa do término 
do vínculo empregatício sobre a empresa. Dessa 
maneira, a empresa fica obrigada a indenizar o 
ex-empregado.

Verbas de rescisão de contrato

 Segundo o artigo 467, da CLT, se hou-
ver controvérsia sobre o montante das verbas re-
scisórias, no momento da rescisão do contrato de 
trabalho, o empregador é obrigado a pagar ao tra-
balhador, à data do comparecimento à Justiça do 
Trabalho, a parte inquestionável dessas verbas. 
Caso não seja realizado o pagamento, a empresa 
pode ser obrigada a pagá-las, com o acréscimo 
de 50% do valor final.
Normalmente, essa norma é aplicada quan-
do uma empresa decreta falência e não paga a 
rescisão de contrato dos empregados correta-
mente. Contudo, ela também pode ser usada nos 
casos em que houve algum erro de cálculo na re-
scisão, e o empregado deseja revisar o valor final.
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3907.8445

pet & Agro

3340.0115 3347.3657

ACEITAMOS

CARTÕES
ATENDIMENTOVETERINÁRIO

Rua Alcides Maya, 692 - Sarandi Rua José Humberto Bronca, 561 - Sarandi

Agropecuária

BANHO
& TOSA 3350.9056

98490.6972T E L E
BUSCA

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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Enfermagem 24horas
Serviço médico
Nutricionistas
Fisioterapia

51 3062-6062

R. Gana, 1113 - Vila Ipiranga, Porto Alegre

51 985 157 227

Saúde e Bem-Estar

8 DICAS pARA TER OLhOS SAUDávEIS
Mantenha uma alimentação saudável 
- consuma alimentos antioxidantes que 
oferecem grandes benefícios à saúde 
ocular, retardando doenças como catarata e 
degeneração macular.

Dê um basta no cigarro - O fumo 
compromete a circulação sanguínea da 
retina, reduz a quantidade de antioxidantes 
presentes no sangue, e afeta a visão em 
qualquer fase da vida, principalmente a 
partir dos 65 anos. 

Não saia de casa sem óculos de sol - nem 
no inverno! A exposição aos altos índices 
de raio ultravioleta provoca degeneração 

macular - doença que afeta a parte central 
da retina, membrana posterior dos olhos 
onde as imagens são transmitidas para o 
nervo óptico. 

Evite passar muitas horas diante do 
computador - quem trabalha ou estuda 
muitas horas em frente ao computador deve 
fazer pausas a cada duas horas para que os 
olhos descansem durante o período. 

Jogue fora a maquiagem velha - Leia 
atentamente o prazo de validade das 
sombras e do rímel, descartando o que já 
venceu. 
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Serviços Especializados

3907.8445

99820-1439

também na Internet
www.procureacherevista.com.br
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3907.8445

•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

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

SERRALHERIA

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

|Portas Pantográcas|
|Escadas Normais e Caracol|

|Cortinas Enroladas |Serviços em Geral|

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

Cel.: 51 996.563.664     | 984.895.925 | 992.312.220

ASSISTEC - SULASSISTEC - SUL
REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS

Serviço Autorizado

AR CONDICIONADO (instalação, manutenção e higienização)

FREEZER - GELADEIRA 

FROST FREE - LAVA ROUPAS
Serviços com garantia

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

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

Residencial Comercial

 Manutenção de Condomínios e 
Residências

 Reformas  Telhados  Pinturas
 Texturas  Impermeabilização

 Hidráulica e Elétrica 
e outros serviços...

FINANCIAMENTO EM ATÉ 12X
SOLICITE SEU ORÇAMENTO GRATUITO.

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
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Tecnologia

99820-1439

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. 
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Saúde e Bem-Estar

Telefone: 3279.3603 / 9203.3868
Rua Gávea, 362 - Ipanema

Oferecemos:

 Enfermagem 24 hs
 Médico Assistente
 Nutricionista
 Fisioterapeuta
 Terapia Ocupacional

Residencial Geriátrico Gávea
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Educação e Lazer

O DESAFIO DA mATEmáTICA

 No grande clássico grego 
“Odisséia”, de Homero, o grande herói 
de Tróia, Ulisses, lutou durante muitos 
anos e levou 20 anos para retornar 
ao seu lar. Nesse meio tempo, sua 
esposa, Penélope, tentava se livrar dos 
pretendentes, pois seu marido era dado 
como morto. Para isso, ela inventou um 
pretexto astucioso para não casar com 
nenhum deles: antes precisava terminar 
a mortalha de seu sogro, mas tudo o que 
ela tecia durante o dia, desfazia à noite. 
E assim se passaram duas décadas.
 Esta situação é um pouco 
fora do comum, normalmente o que 
queremos é terminar as tarefas logo que 
possível e isso requer esforço. “Enrolar” 
para não acabar costuma ser mais fácil, 
inclusive há pessoas que são ótimas 
nisso e não falo só das crianças. Mas 
existem situações em que não terminar  
a tarefa parece ser impossível, no 
entanto a matemática garante que, faça 
o que fizer, demore o tempo que for, 
mais cedo ou mais tarde a tarefa será 
concluída.
 Imagine o caso da Hidra de 
sete cabeças que Hércules precisou 
enfrentar. A cada cabeça cortada surgiam 
duas novas. Hércules pensou que nunca 
a derrotaria, mas para a felicidade deste 
semideus, a matemática garantiu a ele 

a vitória, pois não importava o quanto 
cortasse as cabeças da Hidra, mais 
cedo ou mais tarde ele iria acabar com 
todas. Isto é muito difícil de provar, mas 
pode confiar na matemática: no final o 
monstro morre e o herói vence!
 Para terminar, vamos dar ao 
leitor um desafio: Pegue um baralho 
comum. Separe 45 cartas ao acaso.  
Separe as 45 cartas em pilhas, como 
preferir. Por exemplo, podem ser quatro 
pilhas, com 3, 20, 9 e 13 cartas. Pode 
até ser uma pilha só, com 45 cartas, ou 
45 pilhas, cada uma com uma carta. A 
escolha é toda sua.
 Em seguida, retire uma carta de 
cada pilha e forme com essas cartas uma 
nova pilha. Repita essa operação até 
chegar à situação em que há exatamente 
nove pilhas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
cartas. Nesse momento a tarefa acaba, 
já que, a partir daí, mais nada muda na 
operação que descrevemos.
 Não esqueça que o seu objetivo 
é não acabar a tarefa nunca. Consegue? 
Caso contrário, qual é o número máximo 
de rodadas que consegue fazer antes 
de terminar? O que muda se no lugar 
de 45 cartas usar outro número? 
Respostas são bem-vindas pelo e-mail 
geraamigos@gmail.com.



Tiragem: 41.000 exemplares 51. 3907.8445 / 996.136.98627

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
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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
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Festas e Eventos

3907.8445
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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. 

REINO DE IANSÃ E OGUMREINO DE IANSÃ E OGUM
CASA DE MATRIZ AFRICANA

Mande seu pedido de ajuda ou orientação 
para nosso Whatsapp: 9292.2138

REALIZAMOS E DESMANCHAMOS

TRABALHOS
ESPIRITUAIS

V

Você está com queda de lucro 
em seus negócios? 

Amores e união de casais. 
enha ao lugar certo!

Joga-se
Búzios e Cartas 992.922.138

ESPECIALISTAS EM
CASOS AMOROSOS
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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.



(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

MULTI SERVIÇOS
e PINTURAS

ARMANDO SANTOS

● Alvenaria ● Telhado ● Azulejista
● Impermeabilizações ● Pinturas

● Outros
www.flashbrico.com

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

Conserto de Guarda-Sol
e Ombrelone,

Conserto de Móveis e Aberturas.

Pro�ssionais Especilizados em Mudanças 
Empresa familiar

Atendimento especial cliente a cliente
Cuidados especiais e minuciosos na embalagem

Pro�ssionais especializados em organização

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

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


