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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

3347.4747 997.609.532
PORTO ALEGRE

Rua Ernesto da Fontoura, 804
Esq. Av. Pernambuco

3344.3434 996.661.641
CACHOEIRINHA

Av. Frederico Augusto Ritter, 4905
Distrito Industrial

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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM:
REFRIGERADORES - FREEZERS - VISA COOLER

CONDICIONADORES DE AR - LAVA ROUPAS
SECADORAS - MICROONDAS - ADEGAS ELETRÔNICAS

Fone: 3342.4003 / Fax: 3342.1066
Av. Ceará, 1386 - São Geraldo - POA/RS

www.refrigeracaoeldorado.com.br | refrigeracaoeldorado@hotmail.com

REFRIGERAÇÃO

ELDORADO
Desde 1960
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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.

A Revolução Farroupilha, também co-
nhecida como Dia do Gaúcho, é celebrado 
em 20 de setembro.

O Dia do Gaúcho consiste numa ho-
menagem a um dos episódios históricos mais importantes 
para a comunidade gaúcha: a Revolução Farroupilha ou 
Guerra dos Farrapos, que teve início em 20 de setembro 
de 1835 e terminou em 1º de maio de 1845, período que 
passou a história deste estado como o "Decênio Heroico".

A Revolução Farroupilha foi uma revolta regional 
contra o Governo Imperial do Brasil na qual os revoltosos 
queriam separar-se do Império do Brasil. Durou aproxima-
damente 10 anos e recebeu este nome por conta dos far-
rapos que seus participantes vestiam. A revolução chegou 
ao fi m após ser feito um acordo de paz entre as partes 
envolvidas.

O Dia do Gaúcho está incluído dentro da Semana 
da Farroupilha, que ocorre anualmente entre 14 e 20 de 
setembro.

Tradicionalmente, durante o Dia do Gaúcho, são or-
ganizadas festas nos CTG’s (Centros de Tradição Gaúcha) 
que ressaltam os costumes típicos deste povo, como a 
culinária, vestimentas, danças e apresentações musicais.

O DIA DO GAÚCHO

GEO
CONSERTOS
DE RODAS
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TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

Aulas de Direçao

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!

HIDRÁULICO 24HORAS

Av. do Forte, 1825 - Vila Ipiranga - POA
Fones: (51) 3325.0809 

whats: (51) 984.722.686

Sorvetes
crepes E

Preço de fábrica
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5 BOAS RAZÕES PARA IR AO 
DENTISTA REGULARMENTE

Durante os check-ups de rotina, é comum que a saú-
de bucal seja negligenciada. Fazemos diversos exames 
com regularidade, muitas pessoas entendem a consulta 
ao dentista somente diante de problemas já existentes. 
Aqui vai 5 boas razões para você transformar a visita ao 
dentista em um habito de cuidado com a sua saúde:

1) Prevenir problemas bucais: talvez este seja o 
principal motivo para ir ao dentista com frequência. Os 
dentes, gengivas, bochechas e língua são muito vulne-
ráveis à ação de bactérias, vírus e fungos, que podem 
desencadear infecções causadoras de grandes descon-
fortos.

2) Prevenir outros problemas de saúde: você sabia 
que a saúde da boca refl ete diretamente na qualida-
de da saúde do corpo todo? Como o coração: existem 
bactérias do tártaro dental capazes de atacar o coração, 
provocando sérias doenças.

3) Fazer limpeza profunda: ainda que seus hábitos 
de higiene bucal diários sejam bem executados, a esco-
vação dentária caseira não atinge determinadas regiões 
mais ao fundo da boca com o mesmo vigor com que 
limpa os dentes da frente.

4) Incentivar as crianças: para crescer com dentes 
fortes e saudáveis, é essencial que a criança entenda 
desde cedo a importância da ida regular ao dentista. E 
nada é mais efi caz do que o exemplo dos pais. Acom-
panhe seu fi lho nas consultas de rotina e o leve junto 
quando você for consultar.

5) Cuidar da autoestima: aqui vale a máxima: o sor-
riso é o seu cartão de visitas. Dentes brancos, alinhados, 
hálito fresco e lábios com aspecto saudável funcionam 
como estimulantes de nossa autoestima.

E aí, a quanto tempo você não vai ao dentista?
Dica: Dentosul

RESIDENCIAL GERIÁTRICO

DOCE CANTINHO
LAR E CRECHE PARA IDOSOS

*Lar só para senhoras *Enfermagem 24hs

*Acompanhamento nutricional *Creche e pernoites

*TV à cabo e Wi-Fi *Quartos amplos e arejados

*Hotelaria e lavanderia *Pátio para banho de sol

*Lar só para senhoras *Enfermagem 24hs

*Acompanhamento nutricional *Creche e pernoites

*TV à cabo e Wi-Fi *Quartos amplos e arejados

*Hotelaria e lavanderia *Pátio para banho de sol

Emerson 98476.9242
Travessa Escobar, 399 - Camaquã - esquina Otto Niemeyer

999.887.808 acupunturasilgermani

Auriculoterapia | Ventosas | MoxabustãoAuriculoterapia | Ventosas | Moxabustão

• Preparação física para concursos. • Perda de peso, maior 
gasto calórico. • Aumento da resistência. 

• Equilíbrio, força e exibilidade em uma única aula. 
• Aulas para terceira idade.

Aula Experimental. Venha Conhecer!
Aulas com 1 hora de duração. Treinamento personalizado 

focado no seu objetivo.

Av. Assis Brasil, 107 - Sala 02  | Passo D’Areia - POA

(51) 3024.3097 (51) 9.9933.8767     João Paulo
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Edgar Pires de Castro, 1580
Lj. 3 - Lagos Strip Center

HÁ MAIS DE 10 ANOS CONQUISTANDO SUA CONFIANÇA

APARELHOS ESTÉTICOS E METÁLICOS
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA

ORTODONTIA

IMPLANTES

PERIODONTIA

Matriz Canoas
Av. Rio Grande do Sul, 64 / sala 101

3425.1860
RT Dr. Marcelo Barboza Borille
CRO/RS 14520 - EPAO/RS 1841

Filial 1 Agronomia
Estr. João O. Remião, 1969 - Parada 4

3319.1573 - 3352.9644
RT Dr. Maria Luiza Rigon

CRO/RS 5486 - EPAO/RS 2137

Filial 2 L. Pinheiro
Estr. João O. Remião, 6457 - 1º andar - Parada 15 A

3319.7943 - 3072.2043
RT Dr. Maria Clarisse Teruel Cardoso

CRO/RS 11328 - EPAO 2138

Clínica Odontológica RT Dr. Luís Gustavo Zambiasi Caero
ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA

CRO/RS 18040 - EPAO/RS 3088

ODONTOPEDIATRIA
TRATAMENTO CLÍNICO E

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO ESTÉTICO

PRÓTESE / RX / 
CLAREAMENTO

3072.3828 / 3414.2009

www.caeroclins.com.br

SERÁ QUE PRECISO DE TERAPIA?
Normalmente quando fazemos esta pergunta 

a nós mesmos é porque a resposta é sim!  A fina-
lidade da terapia ou psicoterapia, nada mais é do 
que o restabelecimento da condição emocional 
da pessoa com intuito de melhoria do sofrimento 
psíquico. Todos nós, em algum momento de nos-
sas vidas, passamos por períodos de difícil com-
preensão, e nestes períodos, o Psicólogo poderá 
oportunizar um suporte afetivo-emocional e a 
ressignificação das histórias de vida do paciente. 
Distante da farmacologia, a elaboração destas 
situações de difícil compreensão poderá promo-
ver uma evolução significativa no bem-estar e na 
qualidade de vida do paciente, em um ambiente 
agradável e acolhedor, onde a pessoa é compre-
endida e respeitada.

Atendimento: Adolescentes, Adultos, Idosos.
Psicóloga Leci Mª Soriano Bobsin Corrêa

Responsável:
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A cárie dentária é uma doença multifatorial 
que envolve o consumo de açúcares e carboi-
dratos, uma higiene bucal não efi ciente e fato-
res orgânicos do paciente.

O que faz com que ocorra o aparecimento 
da cárie é a presença de bactérias que estimu-
lam a secreção de ácidos que vão dissolvendo 
aos poucos o esmalte do dente e criando uma 
cavidade na qual a pessoa passa a sentir desde 
uma sensibilidade a uma dor bem desconfortá-
vel. Por isso é importantíssimo consultar com o 
seu Dentista a cada 6 meses e escovar os den-
tes sempre após as refeições.

Patrícia Comberlato Zambon
Cirurgiã Dentista - CRORS 25960

(51)997-814-046

VOCÊ SABE O QUE É CÁRIE 
DENTÁRIA?
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Explosão de obesidade no Brasil assusta! Saiba como ter uma vida 
saudável sem perder o sabor!

QUIROPRAXIA E IDOSOS
Entre as queixas mais comuns dos idosos 

estão as dores nas costas, pernas, ombros, arti-
culações e nos joelhos. Com o passar do tempo, 
nossos ossos fi cam menos densos, os músculos 
enfraquecem e as articulações perdem a fl exibi-
lidade. Ainda tem o desgaste das articulações, a 
artrose é a maior propensão de sofrer lesões e 
quedas. 

A Quiropraxia ajuda a aliviar essas condições 
e proporcionar uma melhor qualidade de vida 
nesta fase.

É um tratamento natural que pode trazer 
inúmeros benefícios para esta faixa etária, tais 
como alívio da dor, aumento da amplitude de 
movimento, aumento do equilíbrio e da coor-
denação, diminuição da degeneração articular, 
aumento da saúde e bem estar, diminuição da 
incidência de quedas, aumento da qualidade do 
sono, diminuição de tonturas e dores de cabeça.

Drª Jane Difi ni Kopzinski
Fone: (51) 996842953

A Revista ProcureAche quer parabenizar 
a drª Jane Difi ni pela premiação alcançada: a 
certifi cação de melhor empresa e profi ssional 
de 2018. E agradecer por creditar também a 
nós, da revista ProcureAche, essa conquista!

O Instituto Fê-
nix pesquisa de 
Opinião Pública, 
através de uma 
pesquisa realizada 
na cidade de Porto 
Alegre, entregou 
à  Empresa VITAL 
ENERGIA E SAÚDE Quiropraxia - Fisioterapia) a 
certifi cação de melhor empresa e profi ssional 
do ano de 2018.

Reconhecendo o trabalho e dedicação.
Estamos imensamente honrados ,e felizes 

por nossos pacientes, amigos e colaboradores 
pelo mérito adquirido.

TOP OF MIND 2018 
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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

Equipamentos de amplificação sonora chineses 
adquiridos pela internet ou lojas não habilitadas po-
dem causar danos irreversíveis à audição!

Eles chamam a atenção de muitas pessoas com 
perda auditiva pelos preços baratos, mas eles podem 
ser perigosos.

Na realidade essa mercadoria não é um aparelho 
auditivo. Trata-se de um PSAP (Produto de amplifica-
ção sonora pessoal), esse produto não é regulamen-
tado pela ANVISA e não tem as mesmas característi-
cas eletroacústicas de um aparelho auditivo.

IMPORTANTE: Esse equipamento pode prejudi-
car ainda mais sua audição! Não há dados técnicos 
suficientes para garantir o quanto podem aumentar 
o volume. Pode haver uma amplificação excessiva e 
desnecessária, e dessa forma piorar a audição.

Aparelhos auditivos são produtos médicos, com 
comercialização regulamentada. Necessitam de indi-
cação, seleção, adaptação e acompanhamento fono-
audiológico especializado.

Cada aparelho auditivo é programado exclusi-
vamente para cada usuário de acordo com o tipo, 
grau e configuração da perda auditiva; formato do 
conduto auditivo e outras necessidades específicas. 
O fonoaudiólogo irá informar qual a melhor opção 
para cada caso.

É fundamental a experiência de uma empresa 
séria que garanta toda assistência e tecnologia de 
ponta, assim como um profissional treinado que pos-
sa acompanhá-lo sempre.

Atuamos na orientação aos portadores de per-
da auditiva e denúncia de sites que efetuam a venda 
desses produtos ao Conselho Regional de Fonoau-
diologia.

A Sonata compromete-se com saúde auditiva.
Entre em contato conosco em caso de dúvidas.

FIQUE ATENTO! AUDIÇÃO

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
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Saúde e Bem-Estar

VIVENDO MELHOR
Se você sofre diariamente com dores pelo corpo 

esse recado é pra você!
A Vivendo Melhor é uma loja que possui uma fi-

losofia de vida bastante interessante. Nós prezamos 
pelo conforto, bem-estar e qualidade de vida de nos-
sos clientes. Aqui você encontrará diversos produtos 
e acessórios que não só prometem aliviar suas dores 
e tensões, como irão fazer isso de forma efetiva e se-
gura!

Acesse o nosso novo site (www.vivendomelhor.
com) e fique por dentro de todas as novidades da Vi-
vendo Melhor!

Produtos para o cuidado com os pés, cuidado 
com as mãos, pescoço, massageadores, roupas térmi-
cas e roupas com tecnologia de infravermelho longo 
que aliviam dor e muito mais...

Nos acompanhe também nas mídias sociais!

Vivendo melhor, a loja do bem-estar!
Fones: (51)3026-5225 / 999-096-603
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

Mais da metade da população já teve algum tipo 
de dor   na coluna vertebral. A nossa coluna é compos-
ta pela cervical (região do pescoço), torácica (também 
chamada de dorsal localizada no meio das costas) e a 
Lombar localizada inferiormente. A região geralmen-
te mais afeta é a região lombar. Existem varias causas 
que podem gerar estas dores, entre elas :Má postura, 
excesso de peso, sedentarismo, fraqueza muscular e 
algumas patologias como Hérnia de disco e artroses.

Além da dor, o paciente com alguma disfunção 
na coluna vertebral dependendo da região afetada   
pode sentir alguns sintomas, como formigamentos, 
dormências nos membros inferiores ou superiores, 
fraqueza muscular, dores de cabeça e tonturas.

Nenhum tipo de dor na coluna deve ser ignorado, 
principalmente, quando se detecta a presença de um 
ou mais sintomas listados. O ideal sempre é investigar 
a causa das dores com um especialista, para que se 
tenha assim um diagnóstico precoce e consequente-
mente realizar o tratamento adequado.

Alguns tratamentos indicados para quem tem al-
guma patologia na coluna vertebral são:  Fisioterapia 
que utiliza de recursos como cinesioterapia, terapia 
manual e termo eletro para alivio dos sintomas e da 
dor. E o Pilates que combina exercícios de reforço mus-
cular, flexibilidade e coordenação. Lembrando sempre 
que qualquer tipo de atividade deve ser realizada por 
um profissional da área capacitado.

DOR NA COLUNA 

Daiane Nunes Ulinowski
Fisioterapeuta e Fundadora  

humanize Home Care
Cursando Pós graduação em  

Gerontologia - Crefito 164-733-F
Facebook: https://www.face-

book.com/humanizehomecare/
Instagram: @humanizhc

Exercícios para a musculatura da garganta e da lín-
gua tratam Ronco e Engasgo de forma Natural!

O Ronco é um barulho causado pela flacidez dos 
músculos da garganta. O parceiro de um roncador perde 
1,5 horas de sono a cada noite, por isso o Ronco pode 
ser um motivo de atrito entre o casal. O Ronco alto é o 
alerta para a Apnéia do Sono, uma alteração que pode 
causar arritmias, pressão alta e Acidente Vascular Cere-
bral (AVC). A Apnéia ocorre quando a respiração é inter-
rompida por mais de 10 segundos. Essa interrupção da 
respiração diminui a quantidade de oxigênio interferindo 
nos batimentos cardíacos e provocando o despertar em 
sobressalto. O resultado é um sono interrompido causan-
do sonolência durante o dia, prejudicando a vida profis-
sional, aumentando o risco de acidentes de trânsito e no 
trabalho além de diminuir a concentração e a memória.

A Apnéia Obstrutiva do Sono e os Engasgos são 
causados pela FLACIDEZ dos músculos da garganta e da 
língua. A consequência da flacidez é a redução da força 
muscular. Engasgar durante as refeições, tossir após en-
golir, não conseguir engolir alimentos sólidos ou sentir o ali-
mento parado na garganta pode ser também consequên-
cia da FLACIDEZ da musculatura da língua e da garganta! 
Exercícios específicos e personalizados para a muscu-
latura oral podem devolver o vigor a essas musculaturas 
diminuindo o Ronco, a Apnéia e os Engasgos! 

A recuperação da força muscular possibilita a 
ampliação do espaço da cavidade oral que facilitará a 
passagem do ar, diminuindo o Ronco. Um tratamento 
bem-sucedido de exercícios para a musculatura oral e a 
língua também aumentam a rapidez e a coordenação da 
deglutição diminuindo a quantidade de saliva na boca e 
a dificuldade para engolir. Uma boa noite de sono e uma 
alimentação prazerosa melhoram a sua qualidade da vida!

Maria Adelaide Negreiros, Fonoaudióloga
Telefone:(51)99948-4678

VOCÊ RONCA OU ENGASGA FACILMENTE?



11

Gastronomia

Tiragem: 123.000 exemplares Anuncie: 51. 997.889.686

R$ 20,00 kg

R$ 20,99 kg

R$ 20,98 kg

R$ 28,98 kg

R$ 22,98 kg

bandeja

R$ 22,98 kg

R$ 15,98 kg
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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

Av. São Pedro,1378 - Bairro São Geraldo

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

Típico no 
Rio Grande do 
Sul, o matam-
bre recheado é 
um prato que 
também pode 
ser encontrado 
no Uruguai, na 
Argentina e Paraguai. Ele é feito da carne matambre, 
com recheio de salsa picada, fatias de cenoura, pi-
menta e pimentão moído, ovos cozidos duros e con-
dimentado com um pouco de azeite e sal.

Ingredientes:
• Uma peça de matambre (800g a 1,2kg);
• Sal e pimenta a gosto;
• Dois tomates médios;
• Uma cebola;
• Meio pimentão;
• Um dente de alho;
• Uma colher de sopa de páprica;
• 120 mililitro de vinho;
• Um galho de alecrim;
• 150 gramas de presunto fatiado;
• 300 gramas de carne moída;
• 80 gramas de farinha de rosca

Modo de Preparo:
Limpe o matambre deixando em formato re-

tangular e retire parte da gordura. Deixe marinar 
por cerca de seis horas em uma mistura de vinho, 
meia cebola cortada em pedaços grandes e alecrim. 
Pique a outra metade da cebola, o alho e o pimen-
tão. Misture a carne moída com a farinha de rosca, 
o sal e a pimenta. Abra o matambre e acrescente em 
camadas a carne moída, o tomate, a cebola e o pi-
mentão e finalize com as fatias de presunto cobrindo 
toda a peça. Enrole como um rocambole, apertando 
o recheio. Amarre com um cordão. Coloque em uma 
forma com o caldo em que a carne foi marinada. Leve 
ao forno a 180°C por duas horas. Vire ao completar 
metade do tempo.

MATAMBRE RECHEADO
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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

A sobremesa mais típica no 
Rio Grande do Sul, com certeza. 
Ainda mais após o churrasco de 
domingo. O sagu com creme faz 
parte da mesa dos gaúchos. Doce 
típico de casa de vó. A sobremesa 
também pode ser comida quente 
nos dias frios.

Ingredientes:
• Duas xícaras de sagu;
• Três copos grandes de vinho tinto;
• Uma xícara e meia de açúcar;
• Um litro de água;
• Meio litro de leite;
• Meia xícara de açúcar;
• Duas colheres de amido de milho bem cheias;
• Uma gema passada na peneira;
• Uma colher de café de essência de baunilha
Modo de preparo:
Coloque o sagu em uma panela de pressão com 

água e deixe cozinhar por dez minutos. Espere a 
panela esfriar, retire o sagu e lave em água corren-
te até sair toda a liga. Coloque o açúcar na panela 
junto com o vinho e o sagu já lavado, deixe ferver 
uns minutos para encorpar. Para preparar o creme 
acrescente o leite, meia xícara de açúcar, o amido, a 
gema e baunilha na panela. Misture bem e ligue o 
fogo, mexa até engrossar. Pode variar de acordo com 
o gosto, acrescentando mais ou menos açúcar. Pode 
servir o sagu colocando o creme de baunilha como 
acompanhamento.

SAGU COM CREME
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4 DICAS PARA CUIDAR DO SEU 
PET NO FRIO

Olá, essa é a Pandora. 
Estamos precisando de aju-
da para operar ela, pois está 
com um tumor. A cirurgia 
ocorrerá na clínica veteriná-
ria Zooclínica, com a drª Iara 
Pereira, na rua Pedro Wai-

me, 168, próximo ao Clube Zequinha. Se preferir podem 
deixar alguma ajuda no local ou contate-nos pelos fones: 
(51)993-784-619 [whatsapp] ou 3361-3624/992-645-659.

1. As doenças mais comuns nesses perí-
odos são tosse, para os cães, e rinotraqueíte, 
para os gatos.  É importante sempre manter os 
animais vacinados e procurar um veterinário 
quando os primeiros sintomas aparecerem;

2. Para que os bichos comam mais, é fun-
damental oferecer alimentos com alta palata-
bilidade. Porém o dono precisa estar atento à 
quantidade, para não colaborar com a obesida-
de. A dica é dar uma quantidade, no máximo, 
30% superior à ofertada em dias de calor;

3. Sempre disponibilize água fresca à von-
tade. Os gatos, por exemplo, adoram uma fonte 
de água corrente e chegam a beber o dobro do 
líquido. Cães são menos exigentes;

4. Sempre que possível, deve-se utilizar 
uma ração super premium. Com uma ali-
mentação de melhor 
qualidade, o sistema 
imunológico fi ca mais 
preparado para en-
frentar o frio, inclusive 
o dos pets que vivem 
fora de casa e fi cam 
mais expostos ao tem-
po.
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* Venha participar de nossas reuniões, nos seguintes horários:

 

* A participação em nossas reuniões é livre, é para todos; por isso, você é nosso convidado especial!

IGREJA BATISTA GAÚCHA

Av. Amazonas, 620 (esquina Av. Maranhão) – São Geraldo 90240-541 – Porto Alegre, RS
Tel.: (051): 999-611-083 (pr. Bruno Seitz)

Domingo: 09h30-10h30 - Escola Bíblica Dominical
10h45-11h45 - Culto de louvor e adoração a Deus.

Nós, cristãos, sabemos que a Bíblia é a Pala-
vra de Deus, onde nos são reveladas as verda-
des espirituais que não poderíamos conhecer 
por nossa própria inteligência ou imaginação. 
Paulo, o apóstolo, explicou claramente: “Porque 
tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos 
ensinar, a fim de que tenhamos esperança por 
meio da paciência e da coragem que as Escrituras 
nos dão” (Romanos 15.4).

Nas Escrituras, outro nome para a Bíblia, le-
mos também as palavras de Jesus Cristo regis-
tradas pelo apóstolo João: “Em verdade, em ver-
dade vos digo que quem ouve a minha palavra 
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna 
e não vai a julgamento, mas já passou da morte 
para a vida” (João 5.24).

Quando vemos a palavra “julgamento” pen-
samos logo num tribunal, onde alguém que foi 
acusado de algum crime está sendo julgado 
por juízes que devem ser imparciais. Eles ou-
vem as acusações do promotor e os argumen-
tos de defesa do advogado, analisam as provas 
apresentadas e chegam ao veredicto, a decisão 
quanto à culpa ou inocência do réu. Se inocen-
te, é libertado; se culpado, deve cumprir a pena 
estabelecida.

As Escrituras nos dizem que “é necessário 
que todos sejamos apresentados diante do tri-
bunal de Cristo, para que cada um receba retri-
buição pelo que fez por meio do corpo, de acordo 

LIVRE DE JULGAMENTO
com o que praticou, seja o bem, seja o mal” (2Co-
ríntios 5.10). Esse é um fato inescapável. Nin-
guém vai fugir desse julgamento. Achar que 
isso não vai acontecer é inútil. Negar a culpa 
não nos isenta do castigo. Diz o texto sagrado 
que todos nós vamos comparecer, mais cedo 
ou mais tarde, diante do tribunal de Cristo. 

No segundo versículo apresentado acima 
(João 5.24), o próprio Jesus, perante quem va-
mos comparecer, nos apresenta a única saída 
possível para não sermos condenados: ouvir a 
sua palavra e crer em quem o enviou, Deus, o 
Pai. Ouvir a palavra é prestar atenção nas Escri-
turas, que dizem que todos somos pecadores 
(Romanos 3.23) e que “o salário do pecado é a 
morte” (Romanos 6.23). É preciso crer que es-
sas palavras são verdadeiras, pois procedem de 
Deus. É preciso saber que o caminho em que 
estamos nos leva à morte, mas que Deus já 
providenciou o Caminho que leva à vida, Jesus 
(João 14.6). Quem ouve o ensino de Jesus e crê 
na Palavra de Deus recebe a vida eterna “e não 
vai a julgamento”! 

“Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas 
para que não pequeis; mas, se alguém pecar, te-
mos um Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o 
justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, 
e não somente pelos nossos, mas também pelos 
pecados de todo mundo” (1João 2.1-2). Estamos 
livres do julgamento, diz João, porque o pró-
prio Senhor Jesus pagou o preço de nossa con-
denação e agora nos defende diante do Pai. 
Crê nisso e não entrarás em julgamento.

pr. Bruno T. Seitz
bruno.seitz1967@gmail.com
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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)

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 | 99879.7588
persimax_indcom@hotmail.com @persimaxindcom

CASAS DO ALICERCE AO TELHADO
REFORMAS EM GERAL

PERESREFORMAS

Pinturas comerciais e residenciais
Pisos e Azulejos

Porcelanato

Elétrica e Hidráulica
Impermeabilização

Ar Condicionado Split

997-398-157

Pergolados e Decks
P E R E S C O N S T R U Ç Õ E S
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Avenida Wenceslau Escobar, 3021
Próximo a Rua Dr. Mário Totta

(Com estacionamento)
Fone: 51 3237.3883

51 99255.1307      99796.9062      99147.0765 

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

TOLDO EM LONA - POLICARBONATO
COBERTURA PARA CARRO
ARTICULADOS - CORTINAS

AUTOMATIZADOS
MODELOS EXCLUSIVOS

Rua Dona Alzira, 168
 Bairro Sarandi - POA/RS

casadostoldos@casadostoldos.com.br
www.casadostoldos.com.br

30 ANOS DE

EXPERIÊNCIA
30 ANOS DE

EXPERIÊNCIA

ACEITAMOS
CARTÕES

3340.6435 / 99954.8188(

ORÇAMENTO
GRATUITO
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Madeiras para Vigamento

A poeira carregada de bactérias, fungos, áca-
ros e outras impurezas, se acumula no interior do 
aparelho mesmo quando ele está desligado. Por 
isso, é importante dar atenção mesmo que o apa-
relho permaneça sem uso por tempo prolongado.

Além da questão da saúde dos usuários, a ma-
nutenção preventiva, que está prevista em todos 
os manuais, garante o funcionamento correto das 
máquinas. Ela inclui, além da higienização com-
pleta do equipamento, testes de funcionamento, 
verifi cação de possíveis falhas, peças soltas ou 
danifi cadas, evitando acúmulo de sujeira, o mau 
cheiro e o gotejamento na unidade interna. Além 
de uma série de problemas que podem compro-
meter o desempenho e a vida útil do ar-condicio-
nado.

PORQUE O AR-CONDICIONADO 
PRECISA DE LIMPEZA E MANUTEN-

ÇÃO TAMBÉM NO INVERNO?
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Instalações Elétricas Prediais e Residenciais
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos

luis.augusto1978@hotmail.com

Luís Augusto Silva
Eng. Eletricista

(51) 98469-6349

SOLUÇÕES ELÉTRICAS

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

JARDINAGEM
CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE

Renato Fagundes

(51) 995.245.878

JARDINAGEM EM GERAL

Durante o dia os painéis solares captam a luz do 
sol e geram energia. Essa energia passa pelo inversor 
e é convertida para as características da nossa rede 
elétrica da concessionária.

Depois de passar pelo inversor, a energia solar 
pode ser usada para alimentar qualquer aparelho 
elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumi-
da, o excedente é lançado na rede gerando seus cré-
ditos energéticos. Amanhece e começa sua geração 
de energia.

No período da manhã tem menos luz do sol, en-
tão o que você consome de luz vem na maior parte 
da rede elétrica.

Agora sim! O sol está forte no céu e o painel solar 
está produzindo muita energia. Ela é suficiente para 
abastecer toda a residência e ainda sobra. Assim o 
excedente é lançado na rede elétrica e guardando 
como créditos energéticos.

O painel solar não precisa de um dia de céu lim-
po e com muito sol para operar. Em dias nublados 
eles produzem energia, porém numa intensidade 
menor. A noite não há geração, mas fique tranquilo, 
seu sistema está conectado à rede e você irá consu-
mir os créditos energéticos e se passar seu limite a 
concessionária vai suprir energia elétrica.

ENERGIA SOLAR – FOTOVOLTAICA
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TELAS  CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO Fone:

 FRITZEN

ORÇAMENTO 

GRÁTIS 981.145.980
992.055.485

POR QUE EMPREENDER?
• Possibilidade de testar suas 

próprias ideias
• Ambiente de trabalho desa-

fi ante e estimulador
• Possibilidade de maiores ganhos no médio/

longo prazo.

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma 
coisa e esperar resultados diferentes” - Albert Einstein
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Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça 
consolidou o entendimento da possibilidade de con-
cessão do adicional de 25% a todas as modalidades 
de aposentadorias (a lei prevê apenas em casos de in-
validez). Com isso, ainda que não seja por invalidez, o 
aposentado que necessita do auxílio de outra pessoa 
para atividades comuns do dia a dia, poderá pedir o 
referido adicional. Com essa decisão, o STJ traz uma 
esperança a milhares de aposentados que se enqua-
dram naquelas condições, em reverter um cenário 
conhecido de redução contínua nos valores das apo-
sentadorias, com a possibilidade de considerável au-
mento pelo adicional de 25%. Assim, mediante ates-
tados médicos atualizados, o aposentado naquelas 
condições deve buscar seus direitos.

Flávio Braga Advocacia

SAQUES DO PISCOBRANÇAS E O DANO MORAL

ADICIONAL DE 25% PARA TODOS 
OS TIPOS DE APOSENTADORIAS

Recentemente, o Governo Federal liberou o sa-
que do PIS a todos os cotistas que trabalharam entre 
1971 a 1988. O prazo para o saque vai até 28 de setem-
bro de 2018, junto à CEF. Um detalhe importante que 
muitas pessoas desconhecem, está no fato de que os 
herdeiros do trabalhador também têm direito a reali-
zar esse saque, porém, nesses casos se faz necessário 
um pedido judicial, para que se identifi que e autorize 
os herdeiros a sacarem o valor. Portanto, ainda que 
você não tenha trabalhado naquele período, provável 
que algum de seus familiares falecidos tenha trabalha-
do, o que garante o direito dos herdeiros a buscarem o 
Judiciário e receberem os valores devidos.

Flávio Braga Advocacia

A cobrança indevida surge quando uma em-
presa ou até mesmo um vendedor envia um débito 
para seu cliente que não tenha sido gerado por ele. 
Ou seja, o consumidor não reconhece a dívida, mas 
ainda assim recebe a exigência de quitação. Esse tipo 
de situação pode ocorrer devido a erros ou, até mes-
mo, má fé.

Toda cobrança indevida, pode gerar dano moral 
ao consumidor passível de indenização.

Porém, há diversos tipos de cobranças que po-
dem ser descritas como indevidas tais como, desde 
uma simples carta, ou telefonemas, até a inclusão 
nos órgãos de proteção ao crédito.

Existem dois tipos de cobranças ilegais, que são 
a cobrança indevida e a cobrança abusiva.

Cobrança abusiva é aquela em que o consumi-
dor é de fato devedor, porém, o credor abusa do seu 
direito, humilhando e fazendo o consumidor passar 
vergonha ao realizar a cobrança da dívida.

Esse tipo de cobrança é descrito no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) em seu art. 42 que diz:  
“Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplen-
te não será exposto a ridículo, nem será submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Já a cobrança indevida é aquela em que o consu-
midor não é devedor, mas sofre diversas cobranças, 
seja em seu próprio nome, ou cobrança em nome de 
terceiros.

Em ambas, pode ser caracterizando o dano. En-
tretanto, cada situação deve ser analisada, para veri-
fi car o cabimento de indenização.

Aline Almeida Advocacia
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Tecnologia

COMO TIRAR FOTOS 
MELHORES COM O CELULAR?

1. Use o modo manual: ter total controle das 
confi gurações, mesmo que só as básicas (ISO, Aber-
tura e Obturador) da câmera é importantíssimo para 
tirar fotos melhores, já que nem sempre o celular vai 
saber como você quer a foto.

2. Preste atenção na luz: a luz é a parte mais im-
portante da fotografi a, por isso preste muita atenção 
em como ela está, sua intensidade, direção, cores, 
sombras etc. Por exemplo, a não ser que queira um 
efeito de silhueta, nunca tire fotos com uma forte 
fonte de luz atrás daquilo que queira tirar foto.

3. Composição: já viu aquele quadriculado que 
aparece na tela quando você vai tirar uma foto? En-
tão, aquilo é uma ferramenta de composição bem 
famosa, a regra dos terços, que dá a dica de alinhar 
os “pontos de interesse” da sua foto. Mas lembre-se 
que essa regra, como várias outras na fotografi a, foi 
feita para ser quebrada já que o mais importante é a 
sua criatividade.

4. Limpe a lente: é normal encontrar marcas de 
dedo na câmera do celular, afi nal usamos o celular 
com a mão, por isso lembre-se de dar aquela limpadi-
nha antes de tirar uma foto, se não pode acabar com 
uma imagem meio esfumaçada!

5. Evite o zoom digital: essa dica é um pouco 
ultrapassada se levarmos em conta os novos celula-
res que possuem duas lentes, uma grande angular e 
uma teleobjetiva. Porém, ainda acho legal compar-
tilhar essa, já que não são todos que possuem esses 
aparelhos: o que acontece é, quando você usa o 
zoom digital, ocorre uma perda de qualidade, dife-
rente do que aconteceria se utilizasse o zoom ópti-
co, portanto, se não possuir um aparelho com duas 
lentes, não utilize o zoom digital! Se for possível, só 
chegue mais perto do que quer tirar foto.

6. Edite as fotos: suas fotos podem ter uma 
composição e luz perfeitas, mas se você não editar 
elas, você perde a chance de dar um toque extra, por 
isso, vale dar uma olhada em apps como o Snapseed 
para editar suas fotos no celular!

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

Telefones Úteis
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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

• Instalações Elétricas
residenciais, comerciais
e industriais;

• Máquinas de lavar e
secar roupas;

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

condicionado Split e janela.

Rua Erceu Farins Barbosa, 69 - Aberta dos Morros

CNPJ: 20.821.774/0001-90

com Alex

51 3058-9512

TELE BUSCA E ENTREGA GRATUITA

Av. Assis Brasil, 2650 - loja 15

( 3343.9864 97400.2217

Promoção 
Edredon

Lave 3 pague 2 por R$ 60,00
Edredon King Size - R$ 40,00

Edredon Casal - R$ 30,00
Edredon Solteiro - R$ 25,00

Horários:
 Seg à Sex.:

08h30 - 19h
Sábados:

 09h às 13h

aceitamos todos os cartões

Av. Gen. Emilio Lúcio Esteves, 77 | Passo D’ Areia

esquadriasmetalum.com.br
51 3341 7400 | 51 3341 0610

EMBELEZAMENTO
 DURABILIDADE&

EM ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO.

Orçamento sem compromisso
e pagamento facilitado.Portas - Janelas - Sacadas

Fachadas - Persianas
Box em vidro

Esquadrias
Metalum
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9-8415-39249-8415-3924

"

Atendimento em Domicílio

3381.9115
984.484.220
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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

A vida é feita de muitos momentos, de 
variadas oportunidades, de diferentes realiza-
ções.  Porém, é preciso ter prioridades na vida, 
pois algumas coisas são mais importantes que 
outras. Algumas tarefas são necessárias, outras 
nem tanto. Certas ênfases são fundamentais, 
outras são secundárias ou mesmo supérfluas.  

Jesus e alguns discípulos seus estavam em 
viagem para a capital Jerusalém. No caminho 
foram hospedados na casa das irmãs Marta e 
Maria (Evangelho de Lucas 10.38-42). Marta, 
andando de um lado para outro, se esforça 
muito para servir bem sua visita. Maria, calma-
mente, ficou sentada aos pés de Jesus para ou-
vir seus ensinamentos.  

Rapidamente critica-se Marta e elogia-se 
Maria.  Mas as duas irmãs estavam empenha-
das em demonstrar ao hóspede sua alegria e 
amor. Ambas tinham estima pelo Senhor Jesus 
(João 11.5). Marta está servindo a Jesus mais 
com ação.  Maria serve, mas mais centrada para 
o íntimo, ouvindo o Senhor. Quando Marta 
chama atenção de que Maria não a ajuda, Jesus 
a exorta.

Marta foi chamada à atenção pelo Senhor 
Jesus para que no meio do zelo em servir ela 
não se esquecesse do que é mais importante, 
que Maria tinha escolhido – antes de tudo, OU-
VIR. Ela estava inquieta demais com os afazeres 
e Jesus reprova sua falta de prioridade.  Jesus 
queria tocar seu coração para aquilo que é to-
talmente necessário.  

Jesus é também nosso hóspede.  Maria e 
Marta ilustram, de certa forma, a atitude de 
muitos.  Uns atuam incansavelmente pelo Se-
nhor, mas esquecem de ouvir.  Outros ouvem, 
mas nada ou pouco fazem.  

QUAL É A PRIORIDADE?
Servir ou ouvir o hóspede Jesus?  As duas 

coisas são necessárias.  Mas tudo começa no 
ouvir a Jesus.  E o perigo maior parece estar aí: 
deixar de ouvir.  Afinal, são tantas ocupações, 
tantas opções, tantas agitações.  Ou achamos 
que já ouvimos muito, já sabemos.  

Jesus quer ser ouvido. Ele merece ser ouvi-
do. Precisamos ouvir Jesus. Nós é que ganha-
mos com isso. Ele nos fala na Palavra (Bíblia).   
E assim Ele nos serve. E gera a fé, traz vida, nos 
move para o amor ao próximo. Ouvir a Jesus é 
valorizar e usufruir o que Ele realizou por nós.  
Pelo ouvir Jesus, ele vem e nos dá o que nin-
guém pode nos tirar: uma nova vida. Ouvir a 
Jesus é a prioridade!

Pr. Eliseu Teichmann
eliseu@comcristo.org.br 

A Comunidade Cristo convida 
você para participar dos seus 

cultos semanais: aos domingos, 
às 10 horas, e às segundas-feiras, 
às 20 horas. Endereço: Av. Presi-

dente Roosevelt, 730 (ao lado do 
Colégio Concórdia).
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Com o passar do 
tempo é normal que a 
chave emperre na fecha-
dura, trave na porta ou 
até mesmo entre com 
dificuldade. Isso aconte-

ce por conta do acumulo de poeira e sujeira no bura-
co da fechadura ou porque a chave entortou, caso ela 
quebre dentro da porta ensinamos aqui como tirá-la  
de lá. Mas essas dores de cabeça podem ser evitadas 
ao lubrificar ambas as partes, saiba como agora.

O ideal é que você não use com frequência óleos 
e graxas tanto nas fechaduras quanto nos cadeados, 
o material líquido e pastoso juntamente com a poei-
ra e a umidade do ar cria uma massa dura e só piora a 
situação. Procure no mercado lubrificantes secos, por 
exemplo aerosol específico para isso ou pó de grafite.

Caso tenha comprado o aerosol, jogue dentro da 
fechadura até que atinja toda a engrenagem. Usando 
o pó de grafite você pode aplicá-lo tanto dentro da 
fechadura, quanto passar na chave, isso faz com que 
ela deslize mais facilmente. O ideal é que seja feita 
uma manutenção nas engrenagens de tempo em 
tempo, por exemplo:

A cada um ano lubrifique a fechadura com graxa, 
mas não use em excesso, lembre-se que juntamente 
com a poeira ela só irá prejudicar o seu funcionamen-
to.

O cilindro deve ser lubrificando a cada 6 meses 
com o pó de grafite.

COMO E QUANDO LUBRIFICAR CHA-
VES E FECHADURAS?
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Serviços Especializados

Os três temas recorrentes 
de biologia, que valem revisão, 
são ecologia, ou seja, poluição, 
ecossistema, etc.; fisiologia 
animal, como digestão, circu-
lação, hormônios; e biologia 
celular, como fotossíntese.

Ondulatória sempre apa-
rece no exame, assim como 
energia e potência. Essa é uma parte da física que 
passeia por vários capítulos e é fácil de contextuali-
zar.

Na matemática, os assuntos prediletos são por-
centagem, função, geometria e probabilidade/esta-
tística, quase sempre atrelados a gráficos e tabelas.

Química também tem temas com considerável 
incidência: Fisioquímica, química orgânica e estrutu-
ra da matéria são normalmente prestigiados. Ques-
tões de meio ambiente, como chuva ácida e aque-
cimento global, que apareceram tanto no passado e 
viraram clichê, já não são mais tão frequentes.

Muita atenção à interpretação dos enunciados
Os textos das questões do Enem costumam ser 

longos. É possível identificar palavras-chave que 
mostram o caminho a ser seguido. Não existe fór-
mula mágica, macete, a prova exige uma coleção de 

conhecimentos consistente. É 
preciso estar com os estudos 
em dia.

Assim como as outras áre-
as do Enem, as questões de 
exatas também avaliam a com-
petência leitora dos estudan-
tes. Sendo assim, a principal 
dica é uma leitura atenta, pois 

muitas questões de exatas podem ser respondidas 
sem nenhum cálculo, mesmo aquelas com muitas in-
formações numéricas. Também é importante que os 
estudantes atentem para o que a questão realmente 
solicita, pois em alguns enunciados podem aparecer 
dados que não são necessários para a obtenção da 
resposta correta ao problema apresentado.

Em geral, as questões do Enem têm uma estru-
tura específica. Começam com um texto, um gráfico 
ou uma imagem que contextualiza ou apresenta a 
situação-problema a ser resolvida e, na sequência, há 
um comando final antes das alternativas. A dica é ler 
primeiro o comando da questão. Depois voltar para 
dar uma olhada no contexto e, por fim, escolher uma 
alternativa. No Enem, não é preciso caçar a resposta, 
verificar cada uma das alternativas. O comando é di-
reto, objetivo.

EXATAS: ASSUNTOS DE MAIOR INCIDÊNCIA NO ENEM E INTERPRETAÇÃO

Básico
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Palavras Cruzadas
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Curta a nossa 

página no 

Facebook!

/ProcureAcheRevista

Solução:

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

O gaúcho e o trem

O gaucho bem do interior do RS resolve viajar para 
São Paulo, queria conhecer a cidade. Chegando lá, 
ao descer do ônibus, olha o trem que passava bem 
perto da rodoviária e diz:

- Mas bah tchê, que bixo chucro esse. Vô laça pra 
ver.

Ele saca o laço e atira sobre o trem. O gaúcho foi 

arrastado por alguns metros se quebrando todinho. 
Após passar alguns dias no hospital ele recebe alta.

Saindo, passa em frente a uma loja de brinquedos 
e olha na vitrine um trenzinho de brinquedo andan-
do. Ele saca a arma e descarrega o revólver no brin-
quedo. A dona da loja sai apavorada perguntando?

- O que signifi ca isso meu senhor?
- Ó minha senhora, vô mata enquanto é pequeno 

por que depois de grande não dá pra segurar.

O gaúcho e o trem

Hora da piada!
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Horóscopo / Educação

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

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

Você, trabalhador, que falta pouco tempo para 
se aposentar, é preciso fi car atento a certas dicas para 
se aposentar mais rápido. A aposentadoria por idade 
exige necessariamente 15 anos de contribuição, mas 
é possível agilizar esse processo de computação do 
período.

Por exemplo, é possível o PAGAMENTO RETROATI-
VO DOS PERÍODOS EM ABERTO. Nem todo trabalhador 
é contemplado com esse direito. O trabalhador que re-
colhe na categoria FACULTATIVO não pode recolher re-
troativamente. Todavia, já o trabalhador AUTÔNOMO 
pode sim recolher os períodos atrasados, desde que, é 
claro, comprove que exerceu essa atividade profi ssio-
nal nesse período.

Outro ponto, bastante importante, e que normal-
mente dá muita dor de cabeça ao trabalhador é quan-
do a empresa, na qual você trabalhou, não recolheu 
as contribuições previdenciárias. Se a empresa não re-
colheu, fi que tranquilo! Não é preciso que você tenha 
que arcar com essa contribuição. A responsabilidade 
é inteiramente do INSS, que terá de cobrar o tributo 
(a contribuição previdenciária tem natureza tributária) 
da empresa. Basta que você tenha as corretas anota-
ções na Carteira de Trabalho, comprovando que traba-
lhou na empresa em determinado período.

MAIS AINDA: fi que atento e verifi que se você tra-
balhou em atividade ESPECIAL – se recebia adicional 
de INSALUBRIDADE ou PERICULOSIDADE.  É possível 
adquirir um acréscimo de 20% a 40% no período de 
contribuição. Se você trabalhou recebendo esses adi-
cionais, exija da empresa o PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 

PREVIDENCIÁRIO – o famoso PPP – para comprovar 
os períodos insalubres ou periculosos. Exemplo de 
profi ssões que recebem esses adicionais: Eletricista, 
Vigilante, Técnico de Radiologia, Metalúrgico, Enfer-
meiro, Médico, Soldador, entre outras - Consulte um 
advogado!

ALMIR  SARMENTO & FILHOS - ADVOCACIA
(51)3026-0303 / 3013-1928  whatsapp: 99875-0370 

almirsarmento@hotmail.com

INSS / COMO AUMENTAR O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

www.amiguinhosdocristal.com.br

Rua Inhanduií, 421 - Cristal / POA

Fones: 3013-5012 / 2112-3608

Horários:
Segunda a Sexta-feira, das 7:00 às 19:00 horas

Turmas:
Berçário I - Berçário II - Maternal I 

Maternal II - Jardim I - Jardim II
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Imóveis / Aluguel

CAMPANHA

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

O segredo é reservar parte da renda mensal para 
pagar a viagem de férias - seja guardando o dinheiro 
ou pagando fi nanciamento. O valor vai depender das 
suas prioridades fi nanceiras, mas não pode ultrapassar 
o equivalente a um terço do salário. 

Para chegar a tal fração, os especialistas conside-
ram o padrão médio de gastos dos brasileiros. Que se 
traduz pela seguinte fórmula: um terço da renda men-
sal é usado para pagar despesas fi xas, como aluguel 
e mensalidade escolar; o segundo terço, para custeio 
do dia a dia e lazer, 
como transporte, ali-
mentação e ingresso 
do cinema. A terceira 
parte corresponde à 
poupança - desta fra-
ção sai o necessário 
para bancar a viagem.

A FÓRMULA DA ECONOMIA PARA 
DE PROGRAMAR PARA A VIAGEM 

NAS FÉRIAS



Fernando
(51) 99729.0229 / 3266 5439

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

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&


