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F A R M Á C I A
São Matheus

Av. do Forte, 1807 - Vila IpirangaAv. do Forte, 1807 - Vila IpirangaAv. do Forte, 1807 - Vila Ipiranga

Sua Saúde em 1º lugar
Atendimento Imediato

Telentrega sem taxa 3340.4988
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

TELAS MOSQUITEIROS:
Retráteis, fixas, removíveis, 
recolhíveis e deslizantes...
Proteção e conforto para sua casa

Aceitamos: cartão de crédito, cheques e boleto

REI DOS EXTINTORES

Aceitamos

E-mail: lucianof.alves@bol.com.br | www.reidosextintores.com.br

24
HORAS

l Recargas de Extintores
l Vendas de Extintores Novos
l Cursos de Treinamento

(51)3411.33793411.33793411.3379
996.812.819996.812.819996.812.819
985.111.246985.111.246985.111.246
992.276.456992.276.456992.276.456

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

MAIS DE 20 ANOS
PRESTANDO SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE

• Abertura de Empresa

• Registro de Empresa

• Assessoria Fiscal

• Certificadora Digital

• Assessoria

• Área de Trabalho

FAÇA SUA  DECLARAÇÃO IR CONOSCO

www.adsulrs.com.br

Praça Bartolomeu de Gusmão, 28 | Bairro Floresta | POA

(51) 3224.1270 | 3226.5160

(51) 3223.7661 / 999.862.111
www.funerariasunidas.com | funerariasunidas@gmail.com

Mais do que funeral, fazemos homenagem

Sepultamento e Cremação 
Consulte nossos planos e o seguro funeral

ATENDIMENTO 24 HORAS

29
ANOS

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

whats: (51) 984.722.686

Sorvetes
crepes E

Preço de fábrica

TREINAMENTO PARA HABILITADOS

Aceitamos cartões

PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Instrutor TIAGO (credenciado ao              )

FONE: 51 989.196.039
Aulas de Direçao

Um lugar para fazer amigos

(51) 3029.1209 | 3342.1209 - www.gerionmoinhos.com.br

MÉDICO  - ENFERMAGEM - FISIOTERAPIA - CFTV

NUTRICIONISTA - REABILITAÇÃO - HOSPITALIDADE

Grande Grande 
PromoçãoPromoção

Grande 
Promoção

Retirada no balcão

2Grande
Pizzas
Pizzas
Pizzas

35cm

R$ 
R$ 
R$ 444999

,,,999000
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-EntregaTele-EntregaTele-Entrega
3386.71713386.71713386.7171
3386.90003386.90003386.9000

986.860.304986.860.304986.860.304
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$ 38,90

PIZZA SUPER FAMÍLIA/ 45cm

Sem borda

4 Sabores

R$ 46,90

www.ofornopizzariapoa.com.br

SeloSelo
FidelidadeFidelidade

Selo
Fidelidade

Junte dez (10)
selos das embalagens

Super Família
e troque por uma

984.981.206984.981.206984.981.206

Seja Feliz sempre!!! 
Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas 
vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa 
do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas 
pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria 
que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um 
céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos 
sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é 
encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, 
segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser 
feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a 
tristeza. 

Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos 

fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas 

encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que 

vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, 

compreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma 

fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar 

para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima 

dos problemas e se tornar um autor da própria história. É 

atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um 

oásis no recôndito da sua alma e agradecer a Deus a cada 

manhã pelo milagre da vida. www.pensador.uol.com.br
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Av. Amazonas, 620 (esquina Av. Maranhão) - São Geraldo 
CEP: 90240-541 - Porto Alegre, RS

Tel.: (051) 999-611-083 (pr. Bruno Seitz)

Domingos

* A participação nos cultos é livre, é para todos; por isso, você é nosso convidado especial!

* Venha participar de nossas reuniões,
 nos seguintes novos horários:

11h00-120h00 - Culto de adoração a Deus
09h30-10h30 - Escola Bíblica Dominical

“Houve um homem enviado por Deus; seu nome 

era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar 

testemunho da luz, para que todos cressem por 

meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar 

testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que 

ilumina a todo homem, estava chegando ao 

mundo.”
 (João 1.6-9)
João, o Apóstolo, informa que outro João, o 

Batista, foi um homem enviado por Deus. Era 

primo de Jesus e seis meses mais velho. João 

tinha a missão gloriosa de anunciar a todos que 

Deus estava cumprindo a promessa de nos enviar 

o Messias, que o profeta Isaías dissera que viria 

para trazer luz ao mundo que vivia em trevas 

(Isaías 9.2). 
O evangelista Marcos nos diz que João Batista 

apareceu no deserto pregando o batismo de 

arrependimento para perdão dos pecados 

(Marcos 1.4). Sua mensagem era dura, mas 

verdadeira. O pecado nos afasta de Deus e nos 

deixa nas trevas. Assim vivendo, não sabemos 

para onde ir. Para recebermos o perdão de Deus é 

preciso que nos arrependamos do pecado de não 

crermos nele, dando testemunho de nossa fé 

através do ato do batismo. Não é o batismo que 

nos salva, mas Jesus. Alcançamos o perdão por 

meio do arrependimento e da confissão do 

pecado. Removido o pecado, voltamos a ter 

pleno acesso à presença de Deus.
A pregação de João Batista era uma pregação de 

arrependimento, como lemos acima. Esse ato 

afasta as trevas e permite que a luz de Jesus 

brilhe em nossa vida plenamente.
João, o Apóstolo, diz que João, o Batista (“o que 

batiza”), não era a luz, mas anunciava a luz. Sua 

“Um homem chamado João”

Pr. Bruno T. Seitz
bruno.seitz1967@gmail.com

pregação precisava ser ouvida e aceita e muitos 

faziam isso, pois Marcos também informa que 

“todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a 

ele e eram batizados por ele no rio Jordão, 

confessando seus pecados” (Marcos 1.5). As 

pessoas que ouviam sua mensagem, entendiam 

que precisavam mudar de vida e tomavam essa 

decisão importante.
Ele não era a luz, mas dava testemunho da luz. A 

verdadeira luz, Jesus Cristo, estava chegando ao 

mundo. João Apóstolo esclarece que a luz de 

Jesus ilumina a todo homem, deixando claro que 

Jesus veio para todos os que nele creem. “Todos” 

inclui todas as pessoas, de todo o mundo, em 

todos os tempos: “Porque Deus amou tanto o 

mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna” (João 3.16). Você e eu estamos 

incluídos!
Uma coisa interessante nessa passagem é que 

Deus envia pessoas que anunciam a luz de Jesus: 

Um homem chamado João. Os homens e 

mulheres não são a verdadeira luz, mas, podem 

ser anunciadores da luz. No célebre “Sermão do 

Monte”, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. 

Não se pode esconder uma cidade situada sobre 

um monte; (...) Assim resplandeça a vossa luz 

diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no 

céu (Mateus 5.14, 16). Essas palavras foram 

dirigidas a seus discípulos ou seguidores. Embora 

não sejam a luz verdadeira, os cristãos devem 

fazer brilhar em suas vidas a luz de Cristo, dando 

testemunho de sua fé e atraindo quem está em 

trevas para a luz verdadeira, Jesus Cristo.
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Saúde e Bem Estar

A  sua saúde em primeiro lugar!
Elimine as suas dores!

Tratamento diferenciado!

A solução para suas dores

QUIROPRAXIA, FISIOTERAPIA e
FILOSOFIA CLÍNICA

                       

Drª Jane Difini Kopzinski
Rua dos Andradas 1137 sala 1603

51 99684.2953

Viva sem dores!
Qualquer pessoa pode receber um tratamento 

de Quiropraxia.
Desde recém-nascido até as pessoas mais 

idosas. O que pode são os períodos de 

tratamento e as técnicas aplicadas. Todos os 

nervos que controlam o seu corpo saem 

diretamente da sua coluna. Problemas de 

coluna afetam os nervos, consequentemente 

podem afetar o corpo todo.
Uma coluna cervical (pescoço) desalinhada 

pode causar dores de cabeça, tontura e muitos 

outros sintomas como dormências, fraquezas e 

formigamentos nos braços.
Problemas na coluna lombar (seu quadril) 

podem afetar suas pernas e pés com dores e 

formigamentos.
A dor no corpo pode causar  s intomas 

emocionais. É usada frequentemente para 

tratar queixas de dores em músculos e 

articulações como dor lombar, dor no pescoço, 

dor nas articulações dos braços e pernas e dores 

de cabeça.

Condições mais frequentes tratadas com 

Quiropraxia:
Ÿ Dor lombar
Ÿ Dor Cervical (pescoço)
Ÿ Dor de cabeça
Ÿ Dor nas articulações
Ÿ Dor ciática
Ÿ Rigidez
Ÿ Má postura
Ÿ Tontura/vertigem
Ÿ Dormência e formigamento em braços ou 

pernas
Ÿ Dificuldade para curvar a coluna ou braços e 

pernas devido à dor ou rigidez
A Quiropraxia não foca apenas no alívio dos 

sintomas, ela trata a causa da dor restaurando a 

função da coluna e devolvendo ao corpo 

alinhamento e saúde.
 A  Quiroprax ia  corr ige  as  subluxações 

(desalinhamento das vértebras), melhorando a 

comunicação entre o cérebro e o corpo, e assim 

diminuindo a dor e outras consequências. Isso 

acontece porque o cérebro não precisa mais 

avisá-lo através de sintomas desagradáveis, pois 

a causa já foi corrigida.
Drª Jane Difini Kopzinski, (51) 99684.2953
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- Pratique atividades físicas: a prática 

regular de atividade física ajuda no controle 

do peso, da pressão arterial, dos níveis de 

glicemia, colesterol e triglicérides, a diminuir 

o nível de estresse e de ansiedade, entre 

outros benefícios. O recomendado é que 

pratique uma atividade física por pelo menos 

30 minutos, todos os dias. Mas lembre-se 

sempre de fazer uma avaliação médica antes 

de começar e tenha orientação de um 

educador físico. www.maisequilibrio.com.br

Roupas que mellhoram 

DORES,
Tensões?

www.vivendomelhor.com -  facebook.com/VivendoMelhor

(51) 3026.5225 Rua Felipe Camarão, 681 - Bom Fim  
Estacionamento c/desconto Porto Park na Felipe Camarão,564 

LENÇOL TÉRMICO

Meias, Camisetas, 
Casacos, Luvas....

ROUPAS TÉRMICAS

a circulação.
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Embora muitos idosos façam questão de 

manter a sua independência, as pessoas com 

idade superior a 80 anos precisam de alguns 

cuidados gerais. Saiba o que pode fazer para 

tornar os dias dos idosos ainda mais agradáveis, 

física e emocionalmente.
Como fazer? Quando os idosos chegam a uma 

certa idade, é natural que os filhos pensem logo 

num local onde terão cuidados 24 horas por dia, 

caso de um lar para seniores. No entanto, isso 

nem sempre é a melhor opção para o idoso. 

Cuidar de um idoso também é falar abertamente 

com ele para saber quais são as suas vontades e 

necessidades. Explore todas as opções, desde 

ficar a viver sozinho, levar o idoso para a sua casa 

ou para a de outros familiares, antes de 

considerar a opção de um lar.
Viver com a família. Se a escolha recair sobre 

levá-lo para a sua casa ou então passar 

temporadas em várias casas de família próxima 

(alternar entre as casas dos filhos, por 

exemplo), é importante que fale com o idoso 

acerca deste plano. Enquanto alguns poderão 

adorar a ideia de poder estar com todos em 

diferentes alturas, outros poderão sentir que 

estão a ser “despachados” de um lado para o 

outro e poderão não sentir-se confortável com 

as mudanças constantes.

Viver num lar. Se a opção lar for bem aceite pelo 
idoso, é importante que faça uma boa pesquisa 
dos lares de terceira idade disponíveis. Estes 
podem variar muito, não só em termos de preço, 
mas também no que respeita às condições 
oferecidas e o ambiente em geral. É importante 
escolher um lar que combine na perfeição com a 
personalidade do idoso, por isso, visite vários e 
peça referências a amigos e conhecidos. Uma 
vez instalado no lar, é importante que visite 
frequentemente o idoso, planeando também 
saídas ou fins-de-semana passados em família.
Casa segura. Para idosos que preferem 
continuar a viver nos seus lares, os cuidados 
mais importantes passam pela segurança em 
casa. Certifique-se que a casa está bem 
iluminada e que existem luzes de presença para 
a noite; tenha em conta a disposição dos móveis 
para assegurar uma fácil mobilidade dos idosos; 
evite a existência de tapetes escorregadios; 
adapte o WC/banheiro com barras de apoio se 
achar necessário; coloque os números de 
telefone da família, vizinhos e amigos junto ao 
telefone, escritos em números bem visíveis; veja 
se na cozinha têm tudo o que precisam à mão, 
para evitar que o idoso suba para cadeiras ou 
bancos; faça o mesmo com os restantes 
armários, colocando o que mais utilizam em 
prateleiras mais baixas. www.terra.com.br
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Assistência farmacêutica
Aplicação de injetáveis
Teste de glicose
Aferição da pressão arterial

Dispomos de prossionais habilitados para lhe atender em diversos serviços:

TELE-ENTREGA
Av. Assis Brasil, 626

Residencial Bem Me Quer
Aqui você encontra uma nova 

residência para quem você ama!

Direção: Indianara Franciosi

• Médico Geriátrico • Nutricionista
• Enfermagem 24hs • Cuidadoras

• CFTV (câmeras de monitoramento 24hs)

Rua Padre Alois Kades, 116 - Vila Ipiranga POA/RS
próximo ao Hospital Banco de Olhos

51 3365-9377 51 992-960-297
51 984-215-402

Av. Benno Mentz, 1688 - Vila Ipiranga - POA/RS

51 3574-2370 51 992-960-297
51 984-215-402

RESIDENCIAL BEM QUERER
FILIAL

Novo

Endereço:

Cuidando de quem cuidou de você!Cuidando de quem cuidou de você!Cuidando de quem cuidou de você!

MÉDICO - ENFERMAGEM
NUTRICIONISTA - CUIDADOS EM GERAL

***ÓTIMA LOCALIZAÇÃO***

Rua Professor Leopoldo Tietbohl, nº 60
Jardim Planalto - Porto Alegre/RS

(51) 3085.6765 / 984.547.648 (oi) / 998.672.063 (vivo)

Responsável Mônica Romeira: 992.104.456 (claro) / 981.555.002 (tim)

SOLARIS
São Jorge

Residencial
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Serviços Especializados

Gráficas: Atendimento, Entrega de produtos e Preços!
Não basta ter um atendimento simpát ico se a 

acessibilidade é nula. Uma gráfica que permita a 

comunicação e que facilite este contato mostra que esta 

antenada e preocupada com a experiência do cliente. Ter a 

possibilidade de conversar (virtualmente ou não) com 

algum responsável pela gráfica para saber se ela é a ideal 

para sua demanda é essencial.
Atentar para o prazo de entrega, assim como os 

compromissos de entrega de cada gráfica, é fundamental 

para sua escolha. Desconfie de entregas muito rápidas: 
muitas vezes seu produto pode ser feito sem o devido 
acabamento. É claro que determinados serviços demoram 
mais que outros. Por isso, uma gráfica que explique 
detalhadamente quanto tempo o serviço demora para ser 
feito e o motivo deste tempo são as mais confiáveis.
Não tem como negar: preço é um grande diferencial. No 
contexto de extrema concorrência que vivemos, as gráficas 
que conseguem equilibrar os melhores preços com os 
melhores serviços são as que saem na frente. 
www.printi.com.br
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Com 44 sabores de pastéis,
 39 sabores de panquecas, 

e A la minutas

wwwwwwwww...aaarrrttteeedddooopppaaasssttteeelll...cccooommm...bbbrrr

FFaacceebbooookk::   
Arte do Pastel - Pastelaria e LancheriaArte do Pastel - Pastelaria e LancheriaArte do Pastel - Pastelaria e Lancheria

Av. São Pedro,1378Av. São Pedro,1378Av. São Pedro,1378
Bairro São GeraldoBairro São GeraldoBairro São Geraldo

Você é o que você come. O ditado é surrado, mas 

vale como nunca. Cada vez mais vemos as pessoas 

comendo fast food, comida congelada, comida 

enlatada, comida industrializada. Ao mesmo tempo, 

cada vez mais vemos pessoas obesas, com câncer, 

com problemas no coração, sem energia para fazer 

nada a não ser batucar num teclado de computador e 

apertar botões no controle remoto de uma televisão. 

Será que as duas coisas estão relacionadas? Pode 

apostar que sim! Mas como comer melhor se nem 

mesmo os nutricionistas parecem concordar sobre o 

que é bom e o que não é? Como se alimentar bem 

tendo que correr de compromisso em compromisso 

enquanto fala com dezenas de pessoas através da 

internet e do celular? Escolha uma coisa para mudar 

na sua dieta e trabalhe somente nisso. Mudar hábitos 

alimentares é algo difícil. Muitas vezes tentamos 

mudar tudo de uma vez, querendo deixar de começar 

açúcar e carboidratos refinados, virar vegetariano, 

cortar alimentos industrializados, parar de beber… 

tudo ao mesmo tempo. Geralmente o resultado disso 

é uma desistência precoce. Por isso, uma regra básica 

para quem quer começar a comer melhor é: escolha 

apenas uma coisa e trabalhe somente nisso. Quando 

estiver ok, passe para a próxima. Por exemplo, você 

pode começar cortando os doces. Faça isso por 21 dias, 

até formar o hábito, e depois trabalhe outros pontos 

ruins da sua alimentação. Um a um, você vai chegar lá. 

mude.nu
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Quartas
Quartas

e Sábados
e Sábados

Dia de Feira
Dia de Feira
Quartas

e Sábados

Dia de Feira
m e r c a d o

De Segunda a Sábado das 7h às 21h30 Domingos e Feriados: 8h às 20h
Av. Ary Tarrago, 2060 - Porto Alegre - Fone: (51) 3026-2060

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

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

KKKNNNEEETTTIIIGGG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br

Restaurante

O sabor da comida da mamãe.

Av. Minas Gerais, 304 - B. Sarandi

Fone: (51) 3366.0436

Buffet
Livre De Segunda à Sábado, 

das 11h às 15h
Aceitamos Cartões de Crédito

O Restaurante Tia Maria oferece 
diariamente uma variedade de pratos 
quentes, saladas e sobremesas em 
dois amplos ambientes.

cdedosdemel
* Consulte tele-entrega

CONFEITARIA
Doces, tortas e salgados 

artesanais por encomenda.

ACEITAMOS CARTÕES

51 3383.1639&

www.confeitariadedosdemel.com.br

Substitua o que tirou de ruim por algo bom
Então ótimo, você tirou os doces. E agora, quando 

sentir aquela vontade de comer açúcar, vai fazer o 

quê?
Para cada item que você tirar da sua dieta, tenha um 

substituto saudável. Se os doces se foram, abra lugar 

para as frutas. Se os carboidratos refinados perderam 

espaço, invista nos grão integrais. Se foi a carne que 

deu adeus ao prato, experimente tempeh.
Coma mais vezes, porém em porções menores
Uma das coisas que causa irritação em quem faz dieta 

é passar fome. Isso geralmente acontece porque 

criamos um déficit de nutrientes quando estamos de 

regime e os níveis de glicose no sangue caem.
Um truque para evitar que isso aconteça é comer com 

mais frequência durante o dia, pelo menos de 3 em 3 

horas. Assim, você fará cerca de 6 refeições ao dia, 

mas serão porções pequenas e com bons alimentos.
O nível de glicose manter-se-á constante, deixando 

você saciado e bem nutrido.
Planeje suas refeições
Se você quer comer bem, precisa se planejar para isso. 

Quase todos os lanches rápidos contém os cinco vilões 

da má alimentação. Se você deixar ao acaso o que vai 

comer, certamente irá cair em alguma comida 

prejudicial para o seu organismo.
Faça as compras pensando nos lanches que poderá 

levar. Assim, você poderá ter sempre à mão uma 

porção de frutas ou um sanduíche de pão integral com 

ricota em vez de uma barra de cereal cheia de açúcar 

que faz se passar por alimento saudável. mude.nu
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Variedades

ALMIR SARMENTO & FILHOS
A D V O C A C I A

DIREITO DO TRABALHO
INSS

DIREITO DE FAMÍLIA
DANO MORAL

CONSULTA
GRATUÍTA

Av. Borges de Medeiros, 453, Conj. 104 Centro Histórico - POA/RS

(51) 3226-0303 / 3013-1928 / 998-750-370 
almirsarmento@hotmail.com

DIREITO DO TRABALHO
INSS

DIREITO DE FAMÍLIA
DANO MORAL

CONSULTA
GRATUÍTA

DIREITO DO TRABALHO
INSS

DIREITO DE FAMÍLIA
DANO MORAL

CONSULTA
GRATUÍTA

DANOS MORAIS - ASSÉDIO MORAL NO 

TRABALHO - DEPRESSÃO
Infelizmente, os trabalhadores muitas vezes são 

expostos no ambiente de trabalho a diversas 

situações humilhantes e vexatórias, que poderão 

embasar pedido de pagamento de indenização por 

danos morais perante a Justiça do Trabalho. Tem 

empregados obr igados,  por  exemplo ,  a 

participarem diariamente do chamado “grito de 

guerra” em situações que extrapolam a seriedade 

que exige a relação empregatícia, onde são 

obrigados a  dançarem na frente de colegas e até 

mesmo de clientes,  constrangimentos a que se 

submetem sob pena de perderem o emprego, 

verdadeiro abuso e absurdo !
Em outras circunstâncias, sofrem reiteradamente 

humilhações com ofensas e xingamentos, alguns 

de baixo calão inclusive, práticas perpetradas por 

alguns empregadores que ferem a dignidade dos 

trabalhadores, com consequentes danos 

psicológicos e emocionais, que levam muitas 

vezes os trabalhadores a contraírem graves 

doenças profissionais e do trabalho – que inclusive 

podem desencadear outras enfermidades que, 

muitas vezes, ocorrem paulatinamente, ao longo 

do tempo, ensejando a perda da capacidade de 

trabalho.
Na verdade, o poder de direção que cabe ao 

empregador deve ser exercido sempre respeitando 

a dignidade dos trabalhadores !
DEPRESSÃO. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO 

CAUSAL PROVADO. REINTEGRAÇÃO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDOS. O 

reclamante encontra-se doente, sendo portador de 

depressão severa com incapacidade temporária 

para o trabalho, moléstia ocupacional de nexo 

causal com as atividades executadas na ré, em 

virtude de ambiente de trabalho muito estressante. 

Assim, fixadas as premissas de que: a) há a doença 

do trabalho, b) que desta resultou a incapacidade 

laborativa parcial e temporária do autor; c) que o 

trabalho executado, excessivamente estressante, 

era indutor da moléstia contraída, torna-se devida a 

pretensão indenizatória em atenção aos danos 

morais experimentados pelo trabalhador. (TRT da 

2ª Região - 4ª T. - RO 01903000620085020050 - 

Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE/SP 

10.06.2011).
ALMIR  SARMENTO   &   FILHOS   -   ADVOCACI A
Avenida Borges de Medeiros, 453, Conjunto 104, 

Porto Alegre - RS | almirsarmento@hotmail.com
3026-0303 / 3013-1928 / whatsapp 9875-0370 / 
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- Desenvolvimento em nível nacional de 
  sites e e-commercers
- Layouts modernos e funcionais
- Otimizados para todos dispositivos móveis
- Excelente qualidade e ótimo preço

SITES E
LOJA VIRTUAL

(51) 982.401390 | 986.268439
jprsites@gmail.com

Dicas para comprar o PC perfeito para sua 
necessidade. Comprar um PC não é mais tarefa simples, e 
se você não tiver um mínimo de informação sobre o assunto a 
probabilidade de levar um "calote" de algum vendedor de loja é 
muito grande. Isso por dois motivos muito simples: o vendedor 
de loja está interessado na venda (comissão) e geralmente não 
sabe praticamente nada de informática (nunca generalizando).
Então antes de sair em busca do PC ideal, entenda que 
existem basicamente dois tipos de computadores, o chamado 
PC enlatado e o PC montado. 
Mas e qual deles é melhor? Quais as vantagens e 
desvantagens de cada um? É isso que vamos começar a 
entender a partir de agora.
PC enlatado
O computador que vem "pronto" direto do fabricante é indicado 
para uso doméstico e tarefas simples, puramente voltadas 
para o lazer e estudo. Geralmente é um PC de baixo 
desempenho e composto por componentes de má qualidade, o 
que reduz a vida útil e torna o upgrade (troca ou melhoria de 
peças e componentes) mais difícil de ser feito.
A principal vantagem deste tipo de produto está no preço, uma 
vez que não temos bons componentes e as máquinas são 
produzidas em larga escala, os fabricantes podem oferecer 
preços bem mais atrativos ao consumidor, ganhando os 
clientes pelo bolso.
PC montado
Estamos falando aqui de uma máquina com a cara do cliente, 
onde todos os componentes são escolhidos a dedo, formando 
um conjunto de alta performance e durabilidade. Este tipo de 
equipamento oferece uma confiabilidade maior, permitindo a 
execução de tarefas mais complexas de acordo com a 
necessidade do cliente.
O PC montado geralmente custa um pouco mais caro (em 
média 20%) que o enlatado, mas em contrapartida é a escolha 
ideal para quem quer trabalhar ou jogar. O porém deste tipo de 
máquina é o conhecimento exigido para a aquisição, ou seja, 
você precisa ter algum conhecimento sobre o assunto ou 
contratar um técnico de confiança para montar a configuração 
pra você, caso contrário a chance de "comprar gato por lebre" é 
enorme. hardware.rbtech.info



CLIMATIZAÇÃO BECKER
Especializada em SPLIT

INSTALAÇÃO - LIMPEZA - MANUTENÇÃO - ELÉTRICAINSTALAÇÃO - LIMPEZA - MANUTENÇÃO - ELÉTRICA
Prediais Residenciais ComerciaisPrediais Residenciais Comerciais

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

Profissionais ao seu alcance!

16

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/ jurosParcelamos em até 10x s/ jurosParcelamos 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

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!

LUVA DE PROCEDIMENTO ..............................R$ 19,90

LUVA DE PROCEDIMENTO INDUSTRIAL ........R$ 16,90

FRALDAS ADULTO PREMIUM ..........................R$ 12,90

ÁGUA SANITÁRIA 5L ...................................R$ 7,90

DESINFETANTE 5L ........................................R$ 9,90

PAPEL HIGIÊNICO FARDO 8 UNID 300M...........R$ 39,90

SACO DE LIXO FARDO 100 UNID......R$ 29,90 (NORMAL)
OBS.: Consulte as marcas em promoção

PROMOÇÕES

51 3024-8811 / 984049611
Rua Souza Lobo, 440 - POA/RS

www.ciadasluvas.com.br

Confira a grande quantidade deConfira a grande quantidade de
produtos nacionais e importados produtos nacionais e importados 

que a Cia das Luvas & Helfer Distribuidora que a Cia das Luvas & Helfer Distribuidora 
tem disponível para você e sua empresa!tem disponível para você e sua empresa!

Confira a grande quantidade de
produtos nacionais e importados 

que a Cia das Luvas & Helfer Distribuidora 
tem disponível para você e sua empresa!

Em tempos de retomar a economia, compre 
produtos de qualidade com preço justo!

A especialista em luvas

LUVA DE PROCEDIMENTO ..............................R$ 19,90

LUVA DE PROCEDIMENTO INDUSTRIAL ........R$ 16,90

FRALDAS ADULTO PREMIUM ..........................R$ 12,90

ÁGUA SANITÁRIA 5L ...................................R$ 7,90

DESINFETANTE 5L ........................................R$ 9,90

PAPEL HIGIÊNICO FARDO 8 UNID 300M...........R$ 39,90

SACO DE LIXO FARDO 100 UNID......R$ 29,90 (NORMAL)
OBS.: Consulte as marcas em promoção

Rua Souza Lobo, 440 - POA/RS
www.ciadasluvas.com.br

Portas | Portões | Grades | Janelas 
Cercas Elétricas | Escadas | Estruturas Metálicas 

Alarmes | Câmeras | Concertinas

Ligue e peça orçamento gratuito 51 98411.1151

serralheria.rodriguez@hotmail.com | www.gruporodriguesrs.com.br

Aceitamos cartões
de crédito em 3x

Atendemos Porto Alegre
e Grande Porto Alegre

3246.3902 Av. Lami, 1650 - Belém Novo

SERRALHERIA RODRIGUES
Qualidade e Eciência que faz toda diferença

Styllus MarcenariaStyllus Marcenaria
MÓVEIS SOB MEDIDA
MÓVEIS PARA LOJAS:
Balcões, Caixas, Vitrines
Painéis Canaletados

MÓVEIS SOB MEDIDA
MÓVEIS PARA LOJAS:
Balcões, Caixas, Vitrines
Painéis Canaletados

98646.0638
99277.6952
Rua Braile, 452 - Loja 08Rua Braile, 452 - Loja 08

98646.0638
99277.6952

EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

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

KKKNNNEEETTTIIIGGG
Comercial

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

e-mail: comercial@knetig.com.br
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51 3336.8587
51 995.987.893 / 996.632.170

• Alvenaria e Carpintaria
• Elétrica Predial e Residencial

• Consertos Imediatos
• Pinturas, Texturas, Gra�ato 

e Massa Corrida
• Reparos em Azulejos, Forro de Gesso

• Tubulação de Gás
• Tubulação de Incêndio

• Instalação de Motores de Recalque 
de Água, Pressurizador e Junquer

Construção 
e Reforma

Desde 1992

Mão de Obra especializada
Faça já seu ORÇAMENTO!

Email: jsconstrucaoereforma1992@gmail.com
Rua Euclides Moura, 189 - Partenon - POA 

• Hidráulica Predial e Residencial

comercial@mrprotect.com.br (51) 3377-3060

(

Descupinização - Desinsetização
Desratização - Controle de Voedores

O verão vem aí e eles também!
Faça seu orçamento grátis!Faça seu orçamento grátis!Faça seu orçamento grátis!

SERRALHERIASERRALHERIASERRALHERIA

|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 | 992.312.220Cel.: 51 996.563.664     | 984.895.925 | 992.312.220Cel.: 51 996.563.664     | 984.895.925 | 992.312.220

REI DOS EXTINTORES

Aceitamos

E-mail: lucianof.alves@bol.com.br | www.reidosextintores.com.br

24
HORAS

l Recargas de Extintores
l Vendas de Extintores Novos
l Cursos de Treinamento
l Placas de Sinalização

(51)3411.33793411.33793411.3379
996.812.819996.812.819996.812.819
985.111.246985.111.246985.111.246
992.276.456992.276.456992.276.456

ELETRICISTA
Luís Augusto Silva

Instalações Elétricas em Geral
Projetos Elétricos com ART

Laudos Elétricos
Fone e     : (51) 98469.6349

3737.6923 | 99959.6152 | Av. Panamericana,841 Jardim Lindóia | superclean135@gmail.com

Alvejante 5 litros  - Desinfetante 5 litros - Desinfetante Concentrado 5 litros R$ 6,80 R$ 7,95 R$ 13,90 
Luvas de Procedimento - Papel Toalha  Interf .Fibras Virgens 1000 unid. R$ 18,00 R$ 10,90

Saco de Lixo Reforçado 100 litros 100 unid. - Papel Higiênico Rolão 8 x 300 mts Branco R$ 29,90 R$ 22,90

Produtos de qualidade com valores excelentes

Super Clean Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis
***ENTREGA GRÁTIS:
Condomínios, Empresas em Geral e Particulares 

contato@scharfen.com.br – www.scharfen.com.br

51 998.056.323

PRONTA ENTREGA
PREÇOS IMPERDÍVEIS

FACAS PROFISSIONAIS
Para chefs

Linha completa para 
açougues e restaurantes



Reservas: (51) 3224.5222 | Av. Mauá, 1050 - Armazém B3
www.barcocisnebranco.com.br | cisnebranco@barcocisnebranco.com.br |     Barco Cisne Branco

CISNE BRANCO

PASSEIO TURÍSTICO | DIARIAMENTE ÀS 15H
1H DE NAVEGAÇÃO | 3 ANDARES DE EMBARCAÇÃO

SERVIÇO DE BAR A BORDO COM PESTISCOS E BEBIDAS

Festas e Eventos
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som e luz

* Festas em geral
* 15 anos

* Casamentos
Dj Lucas Oliveira

Fones: 

991.149.531 / 994.049.594
E-mail: lucasbarbosadeoliveira@gmail.com

Verdadeiro Ícone de Porto Alegre, o barco 

Cisne Branco é referência no turismo 

fluvial, entretenimento e lazer flutuante na 

capital do Rio Grande do Sul.
O ponto de embarque do Cisne Branco é no 

Portão Central do Cais do Porto de Porto 

Alegre, que possui um significado especial 

na história da cidade, pois era o ponto de 

chegada de todos os navios de passageiros, 

inclusive de nossos imigrantes.
Além dos passeios regulares oferecidos, o 

Cisne Branco é considerado um Espaço 

Cultural Flutuante.
O Cisne Branco tem capacidade para 

t r a n s p o r t a r  2 0 0  p a s s a g e i r o s  e  2 0 

tripulantes, em total segurança e conforto. 

O barco possui um tanque de tratamento 

de dejetos, para não lança-los diretamente 

no Guaíba e, desta forma, não poluir suas 

águas.

Cisne Branco.
Muito mais que uma opção.
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PIADAS
O principal cuidado com a pele antes de dormir é a 

limpeza. O sabonete, por melhor que seja, não é 

suficiente. Para remover todos os restinhos da sua 

maquiagem, use um bom demaquilante ou um 

tônico facial. Espalhe o produto com um algodão, 

até que ele saia sem vestígios de pó, base, sombra 

ou blush.

Com a pele limpa é a hora de aproveitar para 

fornecer nutrientes e hidratação à pele. Use 

cremes noturnos nutritivos com colágeno e 

vitamina C para pele.

Se você tem tendência a sofrer com acne ou 

manchas, aproveite a noite para usar produtos que 

combatem o problema. O mesmo vale para os 

cremes que previnem as rugas e a flacidez 

(principalmente na área dos olhos e do pescoço). 

Por causa dos ingredientes, estas fórmulas só 

podem ser usadas quando não há radiação solar 

(sob o risco de mancharem a pele). Só não se 

esqueça de, ao acordar, lavar bem o rosto e retirar 

completamente o produto.

Se vocẽ tem problemas com olheiras, use cremes 

específicos para olheiras na região dos olhos para 

amenizar a aparência pela manhã.

Aproveite a noite para manter os lábios hidratados 

e evitar as rachaduras. belezaesaude.com

O Beijo

Uma honesta menina de sete anos admitiu 

calmamente a seus pais que Luis Miguel havia 

lhe dado um beijo depois da aula. - 'E como 

aconteceu isso?' Perguntou a mãe assustada. - 

'Não foi fácil', admitiu a pequena senhorita, 

'mas três meninas me ajudaram a segurá-lo'.

Casados

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do 

Oriente. Um deles diz: Quando completei 25 

anos de casado, levei minha mulher ao Japão. 

Não diga? E o que pensa fazer quando 

completarem 50? Volto lá para buscá-la.

Picada de Cobra

Um baiano deitado na rede pergunta pro amigo: 

Meu rei... tem aí remédio pra picada de cobra? 

Tem não, meu lindo. Por que, você foi picado? 

Não, mas tem uma cobra vindo na minha 

direção.

Relógio

A mulher comenta com o marido: Querido, hoje 

o relógio caiu da parede da sala e por pouco não 

bateu na cabeça da mamãe... Marido então 

responde: Maldito relógio. Sempre atrasado!

CAFÉ COM BELEZA

www.cafecombeleza.com

99104.6513
CUIDADOS COM A PELE | MAQUIAGEM | CURSOS E PRODUTOS

Av. Brasiliano Índio de Moraes, 28, Porto Alegre/RS

Apresente este anúncio e ganhe descontos

cafe_com_beleza

cafecomabeleza
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Faxina
Residencial e Comercial

Tânia Tia da Faxina

Atendimento em todos os bairros de Porto Alegre

(51) 999.464.639 |      (51) 993.509.329

Sua casa mais limpa e perfumada

ESTOFARIA VIEIRA
Reformas em Geral - Consertos

Customização - Variedades de Tecidos

E-mail: vieira_estofados@hotmail.com

Rua Monsenhor Veras, 177 - Santana - Poa/RS

Orçamento Gratuito

Márcio

996.385.999 - 3235.1546 

Como decorar sua cozinha de forma barata
A cozinha é um dos cômodos da casa mais caros para se decorar. Móveis planejados, 

eletrodomésticos e a infinidade de utensílios necessários para equipar uma cozinha 

tornam o projeto muito caro. Por isso, apostar em opções baratas e simples, porém muito 

bonitas e charmosas, para decorara sua cozinha é uma alternativa certeira. Indicamos 

abaixo algumas ideias para reformular a sua cozinha:

Tinta: Renove as paredes da sua cozinha e ela já irá ganhar um ar completamente! Outra 

opção é pintar armários ou mesmo a mesa do café, por exemplo, para a cozinha se 

alegrar! Invista nas cores alegres como laranja, amarelo, verde, azul, rosa e roxo e crie um 

novo ambiente!

Tecido: Outra opção para decorar sua cozinha sem gastar pouco é apostar nos tecidos. 

Eles podem encapar potes e garrafas, ajudando a transformar um item que ia para o lixo 

em um item decorativo, como também podem ser usados para a confecção das 

tradicionais cortininhas para a janela e no lugar dos armários embaixo da pia. Se você 

gosta de uma cozinha com aquele estilo de decoração de casa de campo, as cortinas são 

ótimas opções. Você encontra tecidos das mais variadas cores e estampas, prontos para 

combinar com tudo!

Itens reciclados: Você pode usar itens que normalmente iriam para o lixo, como potes, 

garrafas, tábuas e outros achados da cozinha e transformá-los em parte da decoração. 

Além de reciclar e não desperdiçar material, você ainda pode deixar a sua cozinha muito 

mais organizada e criativa!
Nem sempre você irá precisar gastar muito para decorar sua cozinha e deixá-la com cara 

nova. Com criatividade e alguns materiais você consegue dar vida ao ambiente e projetá-

lo do jeitinho que você quer! www.uol.com.br

Próximo Av. Manoel Elias  e  Av. Jucelino Kubichek

2 Quartos e demais Peças (4º Andar)

VENDE-SE

APARTAMENTO

985-279-333
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(51) 994-080-380 imoveis.claudia@terra.com.br

Corretora Cláudia Paese
CRECI-RS 53.248

IMÓVEIS NA ROCHA

Imóveis na Rocha - Corretora - Cláudia Paese

Residencial / Comercial
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INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
SERVIÇOS DE ELÉTRICA

HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS 

(51) 99256.0427

TRUQUES DE LIMPEZA PARA A COZINHA
Limpe panelas muito sujas ou com marcas de 

queimado adicionando água com uma xícara 

de vinagre branco. Leve ao fogo até a mistura 

ferver e adicione duas colheres de sopa de 

bicarbonato de sódio. Esvazie a panela e lave-

a esfregando levemente para tirar as marcas 

de queimado.

Para limpar rapidamente o micro-ondas, 

utilize um limão cortado ao meio e coloque 

em um copo de água. Ligue o micro-ondas até 

que a água comece a ferver. Feito isto, 

desligue o micro-ondas e deixe o copo 

descansar por um minuto antes de retirá-lo. 

Isto fará com que a gordura saia facilmente ao 

passar um pano em seu interior.

Simplifique a limpeza do liquidificador apenas 

adicionando água e detergente após o seu 

uso. Ligue-o por alguns segundos e basta 

apenas enxaguar.

Para limpar um moedor de café, coloque 

grãos de arroz crus em seu interior. Isso fará 

com que odores antigos desapareçam. Para 

l impar, “moa” um colher de sopa de 

bicarbonato de sódio e limpe bem.

Para limpar um forno bem sujo, coloque uma 

vasilha com meio copo de amônia e deixe 

descansar durante a noite. Ao acordar, limpe 

normalmente o interior do seu forno.

Deseja tirar as marcas deixadas pelo uso 

excessivo da cafeteira? Adicione partes iguais 

de água e vinagre dentro da jarra, ligue a 

cafeteira até o meio do ciclo e deixe 

d e s c a n s a r .  A p ó s  u m a  h o r a ,  l i g u e - a 

novamente e deixe o ciclo se repetir. Depois, 

faça mais dois ciclos somente com água, para 

evitar qualquer sabor ou aroma desagradável.
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Pinturas especiais e Laca em móveis ferro
Móveis Projetados - Decoração - Estofados

Jatos de Areia e Pátinas
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Ciro

• Hidráulica

• Hidras

• Caixa Acoplada

• Torneiras

• Desentupimento

• Limpezas

• Faxinas

• Elétrica

• Chuveiros

• Disjuntores

• Tomadas

• Ventiladores

• Luminárias

• Extensão

• Pintura

 em Geral•

51 98556.2236

Reformas e Reparos
Residenciais

Se livre do acúmulo de sujeira da torneira ou 

registro de chuveiro com o auxílio de um 

limão. Basta esfrega-lo ao redor do mesmo 

que a sujeira sairá facilmente.

Limpe o rejunte dos azulejos com uma 

mistura de água com bicarbonato de sódio, 

fazendo uma pasta e aplicando-a com a ajuda 

de uma escova de dentes antiga.

“Para fazer a desinfecção dos banheiros e 

cozinha e pias, depois de lavar o chão a as 

bancadas como de costume, prepare uma 

solução de água sanitária,  a água na 

proporção de um litro, para duas colheres de 

sopa de água sanitária, aplique e deixe agir 

por 15 minutos”, indica a personal organizer.

Para evitar manchas de água no box, aplique 

uma fina camada de cera para carros em toda 

a sua extensão e deixe-o secar por alguns 

minutos. O papel da cera é isolar o vidro da 

água, evitando as manchas.

Limpe a parte externa do vaso sanitário com 

água quente, bicarbonato de sódio e um pano 

macio. Esta mistura ajudará a eliminar odores 

e bactérias desta região, deixando-o mais 

limpo.

Para a parte interna do vaso, o ideal é utilizar 

água sanitária e utilizando uma bucha limpar 

as laterais do mesmo. Para enxaguar basta 

dar descarga. Lembre-se de utilizar luvas 

descartáveis para realizar este procedimento.

TRUQUES DE LIMPEZA PARA O BANHEIRO
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CONSULTA ESPIRITUAL

Oráculos:
Tarot Cigano R$ 47,00 | Búzios Ciganos R$ 77,00

Rituais e Tratamentos para
todas as finalidades com Bruxaria Branca

51 99469.2570
Desvende os mistérios do seu futuro

ATENDIMENTO ONLINE E PRESENCIAL
COM HORA MARCADA

Bruxo Luis Carlos

Ligue e Agende já!

�
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Quando fazemos tudo para que nos amem e não 

conseguimos, resta-nos um último recurso: não 

fazer mais nada. Por isso, digo, quando não 

obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que 

havíamos solicitado, melhor será desistirmos e 

procurar mais adiante os sentimentos que nos 

negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o 

amor nasce, ou não, espontaneamente, mas 

nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil 

esforçar-se demais, nada se consegue;outras 

vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos 

pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. 

Nunca foram uma caridade mendigada, uma 

compaixão ou um favor concedido. Quase 

sempre amamos a quem nos ama mal, e 

desprezamos quem melhor nos quer. Assim, 

repito, quando tivermos feito tudo para 

conseguir um amor, e falhado, resta-nos um só 

caminho...o de mais nada fazer.

ISSO É MUITA SABEDORIA...

Clarice Lispector

INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
SERVIÇOS DE ELÉTRICA

HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS 

(51) 99256.0427
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Advogada

Éldi Rosin
OAB/RS 16.877

Direito Imobiliário - Inventários
Família e Previdência

Rua General Neto, 71/304 - Bairro Floresta
CEP 90560-020 - Porto Alegre/RS

Fones: (51) 3225.1364 / (51) 997.823.859
E-mail: eldi@cpovo.net

ADICIONAL DE 25% EM SEU BENEFÍCIO

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM DIREITO CIVIL, 

PREVIDENCIÁRIO, TRIBUTÁRIO, FAMÍLIA E SUCESSÕES.O
A

B
/R

S
 4

.3
46

Rua Carlos Silveira Martins Pacheco, nº 10 - 607 - Cristo Redentor - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3085.6060 - 996.516.996  advogados@nuske.com.br www.nuske.com.br
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O evangelho de João (20.19) nos coloca diante da mais 

importante de todas as saudações: “Que a paz esteja com 

vocês”! Também nos coloca diante do único que pode 

proporcionar a paz verdadeira: Jesus. Esta saudação é 

para você. E quem faz a saudação está interessado em 

você.

Os votos de paz fazem parte das saudações humanas e 

são feitos especialmente no início de um novo ano, no 

aniversário, no casamento e em outros momentos 

marcantes. Só que, quando desejamos a paz para as 

pessoas nos sentimos, de certa forma, impotentes, pois 

não somos capazes de dar a paz. Podemos desejá-la para 

os outros. O máximo que podemos é dizer: Que Deus te dê 

a paz!

De fato, a paz é um dom de Deus. A Bíblia relaciona a paz 

entre os muitos frutos que Deus Espírito Santo produz na 

vida dos cristãos, como escrito em Gálatas 5.22: “Mas o 

Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a 

paciência, a bondade, a fidelidade...”. E a sensação que 

temos é que a paz precisa, sempre de novo, ser reposta. 

Assim como temos necessidade de repor o estoque de 

açúcar, farinha, água e pão em nossas casas, assim 

também precisamos que a paz se renove em nossas vidas. 

Por quê? É que existem muitas coisas que nos roubam a 

paz. E entre estes “ladrões da paz” está o inimigo Satanás, 

está o mundo em que vivemos e estamos nós próprios. 

Contudo o Senhor Jesus, aquele que se colocou em nosso 

lugar, aquele que sofreu nossas dores, aquele que 

experimentou o abandono divino em nosso lugar, agora, 

ressuscitado, se apresenta exatamente para nos dar a paz 

que ele conquistou.

E a paz que Jesus oferece e dá é completa: é paz com 

Deus, é paz com as outras pessoas e paz pessoal. Jesus 

conquistou esta paz com sua morte e ressurreição, e ele 

pode não apenas desejá-la, mas distribuí-la:
 a) Paz com Deus – Nós somos pecadores. Ter 

consciência de que não cumprimos a Lei de Deus e de que 

devemos sofrer as consequências dos nossos pecados, 

nos tira a paz. Além disso, Satanás é nosso acusador e nos 

amedronta. Contudo, Jesus pagou pelos nossos pecados e 

nos livrou da culpa e do castigo. Por isso ele pode dizer: A 

paz esteja com vocês!
 b )  Paz  com as  ou t ras  pessoas  –  O 

relacionamento humano é o mais desgastante que existe. 

Desentendimentos, intrigas, inveja, ciúmes e fofocas 

acendem a ira e tiram a paz. Jesus sofreu todas as 

injustiças, orou pelos que o crucificaram, ensinou a orar 

pelos perseguidores e a amar os inimigos. Por isso ele 

pode dizer: A paz esteja com vocês!
 c) Paz conosco mesmos – Os problemas, as 

preocupações, as doenças, a violência, a insatisfação e a 

morte, nos tiram a paz. Jesus se oferece e convida: 

Lancem vossas ansiedades sobre mim, eu tenho cuidado 

de vocês. Eu venci! Eu estou vivo! Por isso ele pode dizer: 

“A paz esteja com vocês”! Amém!

QUE A PAZ ESTEJA COM VOCÊS!

Pr. Reinaldo M. Ludke
reinaldo@comcristo.org.br

Brechó Beneficente
Roupas, calçados e utilidades em geral

A PARTIR DE R$1,00
Atendimento: 
Segunda a quinta 13:30 às 17:30
Sexta-feira 13:30 às 16:30 

Av. Pátria, 613  B. São Geraldo
ao lado da Igreja Luterana

Brecho Beneficente Cristo para Todos
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(51) 996.812.026(51) 996.812.026

E-mail: araujoamvep@yahoo.com.brE-mail: araujoamvep@yahoo.com.br

Viagens
Turismo
Passeios

Contato: AraújoContato: AraújoContato: Araújo
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Escolinha de Futebol
Masculino e Feminino

de 05 a 15 anos

TERÇAS E QUINTAS
MANHÃ E TARDE

13ANOSANOSANOS
FORMANDO ATLETAS 

E CIDADÃOS
Iniciação - Recreação - Competição

COM
TRANSPORTE

Auto-Estima Sociabilidade Psicomotricidade Educação

996.811.026996.811.026996.811.026
araujoamvep@yahoo.com.braraujoamvep@yahoo.com.braraujoamvep@yahoo.com.br

Av. 21 de Abril, 792 Av. 21 de Abril, 792 
Bairro Sarandi - POA/RSBairro Sarandi - POA/RS

Fone: 3365.2888Fone: 3365.2888

Av. 21 de Abril, 792 
Bairro Sarandi - POA/RS

Fone: 3365.2888

E F D UA TL EO BC OS LE

CENTRAL DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Campeonato Interno Técnica e Tática
Jogos Torneios Viagens E muito mais...

CUIDADOS COM SEU CARRO
Revisão - Se ainda não deu dinheiro para um carro zero, o 

primeiro passo é fazer uma revisão detalhada da sua nova 

aquisição. Motor, freios, suspensão, parte elétrica, tudo 

precisa ser checado, por mais que o vendedor tenha usado 

aquela velha estratégia “que era carro de garagem e que foi 

todo revisado”. Óleos, fluido de freio e correias é recomendado 

trocar porque você não sabe quando foi feita a manutenção 

anterior. Procure uma mecânica de sua confiança. Se você 

comprou um carro novo, fique atento às datas das revisões 

obrigatórias indicadas pela montadora.

Mistura combustível - Carros flex podem usar qualquer 

mistura de combustível. Ponto. Todo o resto que você escutar é 

mito. Você pode usar sempre só álcool ou a vida toda gasolina 

Sepultamento e Cremação Consulte nossos planos e o seguro funeral

29
ANOS

 que o motor não vai “viciar”, como dizem. qual combustível é 

mais vantajoso, é preciso fazer os cálculos. O álcool gasta 

mais e por isso só vale a pena se o preço está até 70% do valor 

da gasolina.

Óleo do motor -  A primeira coisa a aprender é que não se olha 

o nível do óleo com o motor quente. Ele precisa estar desligado 

há pelo menos 10 minutos e o automóvel deve estar no lugar 

plano. Respeitado isso, você ou o frentista podem olhar o nível, 

que deve estar entre o mínimo e o máximo da vareta. Se estiver 

a baixo (é normal baixar um pouco), complete com o mesmo 

lubrificante recomendado pela montadora. E siga à risca os 

prazos de troca, que geralmente fica entre 10 mil e 15 mil 

quilômetros. www.g1.com.br
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LEITURA DO FUTURO
ATRAVÉS DOS IFÁS

(Leitura de Búzios Africanos)
Trabalhos para todos os fins: Negócios, Amor, Saúde, Família e Inimigos.

Excelente localização. Ambiente climatizado.
Fácil acesso com lotação e ônibus na esquina. Estacionamento em rua calma.

�&�D�V�D���'�H���2�[�D�O�i

Trabalhamos com as bandeiras:

�<�D�O�R�U�L�[�i���0�m�H���0�R�o�D���G�H���2�[�D�O�i
A missão de nossa casa é ajudar de forma séria, 

discreta, sigilosa e, acima de tudo, 
com ética e respeito.

Rua Chico Pedro, 214 - Bairro Camaquã - Porto Alegre

(51) 3392.4693 / 985.458.825 / 995.565.758
www.axeemdebate.blogspot.com

ATENDEMOS 
VIA FONE e SKYPE

Todas as segundas sessão de Umabanda e Quimbanda
Ligue e marque sua presença, entrada somente com nome na lista

TERÇAS E QUARTAS PROMOÇÃO JOGO DE BÚZIOS: R$ 50,00
***NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE***

Toda segunda (das 14 às 20h): 
Descarrego na Umbanda R$ 32,00 e Limpeza de Exu R$ 37,00



MAIS DE 20 ANOS
PRESTANDO SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE

• Abertura de Empresa

• Registro de Empresa

• Assessoria Fiscal

• Certificadora Digital

• Assessoria

• Área de Trabalho

FAÇA SUA  DECLARAÇÃO IR CONOSCO

www.adsulrs.com.br

Praça Bartolomeu de Gusmão, 28 | Bairro Floresta | POA

(51) 3224.1270 | 3226.5160

IRPF: NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA,
O PRAZO FINAL É 28/04/2017
Qual é mais vantajosa: declaração 
simplificada ou completa?
O contribuinte pode optar entre dois tipos de 
declaração, escolhendo a que for mais 
vantajosa – o próprio programa mostra, à 
medida em que os campos são preenchidos, 
qual opção é a melhor. No caso da declaração 
completa, todos os gastos com saúde e 
educação pessoais de dependentes devem ser 
discriminados de acordo com as notas fiscais.
As deduções de despesas com instrução têm 
limite de R$ 3.561,50, enquanto a com 
dependentes pode chegar a R$ 2.275,08. Para 
os que são empregadores domésticos, o limite 
de dedução da contribuição patronal paga em 
2016 é de R$ 1.024,43.
Despesas médicas ou de hospitalização não 
têm limite para desconto. Entram nessa 
categoria pagamentos efetuados, com nota 
fiscal, a médicos de qualquer especialidade, 
dent is tas,  ps icólogos,  fis ioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 
hospitais e as despesas provenientes de 
exames laboratoriais, serviços radiológicos, 
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e 
dentárias.
A opção pelo desconto simplificado irá substituir 
t o d a s  a s  d e d u ç õ e s  a d m i t i d a s  e  é 
correspondente à dedução de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis na declaração, limitado 
a R$ 16.754,34.
Faça seu IRPF na Adsul, traga um amigo e 
ganhe desconto nos honorários do seu IRPF.

Serviços Especializados
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Como limpar piso encardido? No mercado, há uma 

grande variedade de produtos limpa piso que são 

excelentes e vão ajudar a tirar o encardido do chão. 

Leia a embalagem para descobrir qual o produto mais 

adequado e siga as instruções de uso. Para evitar 

manchas difíceis de remover, verifique se o produto 

não é muito concentrado e evite usar produtos à base 

de álcool dependendo do piso. Desinfetantes muito 

fortes podem abrir “poros” no piso e facilitar a 

entrada de sujeira, complicando uma próxima faxina. 

E não se esqueça de usar luvas para proteger suas 

mãos! www.cleanipedia.com
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CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
SELECIONA PACIENTES PARA 

TRATAMENTO NA ÁREA DE:

IMPLANTODONTIA | ORTODONTIA | PRÓTESE DENTÁRIA
CLÍNICA GERAL

Órion Instituto de Odontologia Ss Ltda - CRO 3501/RS
R.T.: Dra. Daniela De Chico Brugnara - CRO 21916/RS

(51) 3276.8483 / 3276.8481

Rua Santos Dumont, 871 - Floresta/POA

(51) 982.946.374  (51) 992.091.881
-

Horóscopo Abril 2017

Áries - 21/3 a 20/4
Neste mês, suas ideias valem ouro. Aproveite o ânimo lá em 

cima, incentivado pela Lua nova do final de março, para 

transformar as iniciativas em possibi l idades de 

empreender. Lua cheia do dia 11, mantenha os pés no chão 

e procure não apressar o ritmo de uma relação amorosa. 

Sagitário - 22/11 a 21/12
Sim, sua lista de coisas a fazer está repleta. Ainda assim, 
este mês vai obrigá-la a dar dois passos para trás. 
Reconheça e comemore as pequenas vitórias sem se 
estressar, pois todos os signos estão encarando um 
momento de pouca evolução. Vênus e Mercúrio 
retrógrados são, em parte, os responsáveis por tanta 
confusão. O ideal, nessa situação, é não firmar acordos 
nem aceitar propostas de imediato. A recomendação vale 
para a vida profissional e pessoal. 

Capricórnio - 22/12 a 20/1
Capricornianas raramente estão tranquilas quando o 
assunto envolve a casa ou a família. Este signo gosta de 
fazer a energia girar, especialmente nesse setor. A 
insatisfação voltou à tona no final do último mês e é 
provável que você tenha começado um movimento para se 
mudar ou reformar a casa. Se não, talvez tenha recebido a 
notícia de que um parente próximo necessita da sua ajuda 
ou de seus cuidados. 

Aquário - 21/01 a 19/02
Viagens curtas e por impulso têm tudo para acontecer na 
primeira metade do mês. Talvez não sejam de lazer, mas 
para resolver questões familiares ou de herança. No dia 11, 
a Lua cheia dificulta as relações trazendo instabilidade para 
as parcerias. Além disso, Mercúrio e Vênus retrógrados 
provocam atrasos e complicações nas negociações e 
conversas. 

Peixes - 20/2 a 20/3
Você odeia resolver questões financeiras, mas o mês vai 
exigir um olhar atencioso para o orçamento. Reveja 
impostos e investimentos. Não fique extremamente 
preocupada. Você está indo bem; esta é apenas uma fase 
que requer mais gastos. Em breve, uma quantia generosa 
de dinheiro, resultado de um trabalho bem-feito, trará mais 
tranquilidade. 

Touro - 21/4 a 20/5
Marte está no seu signo garantindo enorme vantagem 

competitiva. Você vai se sentir mais corajosa e 

determinada. Use isso a seu favor para planejar cada passo 

daquela ideia que parecia um pouco maluca. Seus líderes 

estarão preparados para ouvi-la. 

Gêmeos - 21/5 a 20/6
O nível de ansiedade estará alto neste mês, geminiana. É 
que o período é de planejamento, não de prática – enquanto 
ele não passa, respire fundo. Uma boa estratégia é rever 
cronogramas e passos para alcançar aquilo que deseja. 
Reúna informações, converse com pessoas da área 
almejada e certifique- -se de que estará caminhando em 
terra firme quando começar a se movimentar. 

Câncer - 21/6 a 21/7
A pressão no trabalho está chateando você, não é mesmo? 
A má notícia é que essa sensação deve se prolongar por 
mais alguns meses por causa do ângulo de Saturno. No 
entanto, há pessoas próximas prontas para sugerir 
soluções e será possível contar com sua equipe também. . 
Com tanto stress lá fora, nada melhor do que o carinho da 
família e o conforto do lar. Aproveite! 

Leão - 22/7 a 22/8
As tensões do último mês a deixaram pensativa. É hora de 
fugir um pouco do dia a dia e recarregar as energias. O 
momento é ideal para viajar, nem que seja para uma cidade 
próxima. Novos ares lhe farão bem, já que os planetas 
provocam tensão no trabalho. Marte incentiva a avançar e 
garante a atenção de pessoas importantes da área, porém 
Vênus e Mercúrio retrógrados complicam o processo 
decisório. 

Virgem - 23/8 a 22/9
Os astros estão no alinhamento ideal para você ganhar 

dinheiro, mas parece que o tema tem gerado certo stress. 

Apesar do fluxo de entrada estar intenso, questões como 

divórcio, pensão, empréstimos e financiamentos têm 

atrapalhado seu orçamento. Resolva pendências para 

poder ir adiante – elas devem perdurar até o dia 11, quando 

acontece a Lua cheia. Então, seja paciente. 

Libra - 23/9 a 22/10
Você é a favorita dos astros neste ano, pois Júpiter está no 

seu signo. Em circunstâncias normais, a vida deveria estar 

ensolarada e brilhante. Entretanto, alguns desencontros 

dos planetas têm causado momentos difíceis. 

Escorpião - 23/10 a 21/11
Suas tarefas estão mudando rapidamente. Isso aumenta a 

pressão, sem dúvida, mas saiba que a tensão afetará todos 

os signos neste começo de mês. Mantenha-se firme, pois o 

resultado tem tudo para ser positivo.
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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!

contato@scharfen.com.br – www.scharfen.com.br

51 998.056.323

PRONTA ENTREGA
PREÇOS IMPERDÍVEIS

FACAS PROFISSIONAIS
Para chefs

Linha completa para 
açougues e restaurantes

�(�V�W�U�X�W�X�U�D�V���0�H�W�i�O�L�F�D�V

Fones: 3329.1728 - 3574.1728 - 992.312.822
Av. Brasil, 184 São Geraldo - Porto Alegre/RS

www.serralheriametsul.xpg.com.br

Pagamento
em até 4x

Atendimento

24hs

Grades - Portas - Janelas - Portão de Correr - Contra-peso
Cortinas - Corrimão - Escadas - Consertos em geral

SERRALHERIASERRALHERIASERRALHERIA

|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 | 992.312.220Cel.: 51 996.563.664     | 984.895.925 | 992.312.220Cel.: 51 996.563.664     | 984.895.925 | 992.312.220

Reformas e Pinturas em Geral
Pinturas e Texturas - Elétrica e Hidráulica
Telhado e Pisos - Porceanato
Impermeabilização
Pequenos Reparos Construção em Geral
Faxinas de Casas e Apartamentos

ORÇAMENTO GRATUITO
51 99506.0546 |  98508.8852

Desentupidora
& Dedetizadora

R   TOMASTER

ATENDIMENTO IMEDIATO 24h
Desentupimento
Pias, Ralos e Vasos
Limpa Fossa
Hidrojateamento

Visita e Orçamento
GRÁTIS

Limpeza de Caixa d’Água
Controle de Pragas
Hidráulica
Colunas

51 98273.8717
51 3246.0941

3737.6923 | 99959.6152 | Av. Panamericana,841 Jardim Lindóia | superclean135@gmail.com

Alvejante 5 litros  - Desinfetante 5 litros - Desinfetante Concentrado 5 litros R$ 6,80 R$ 7,95 R$ 13,90 
Luvas de Procedimento - Papel Toalha  Interf .Fibras Virgens 1000 unid. R$ 18,00 R$ 10,90

Saco de Lixo Reforçado 100 litros 100 unid. - Papel Higiênico Rolão 8 x 300 mts Branco R$ 29,90 R$ 22,90

Produtos de qualidade com valores excelentes

Super Clean Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis
***ENTREGA GRÁTIS:
Condomínios, Empresas em Geral e Particulares 

Eletricista
Ronaldo

Elétrica Predial - Elétrica ComercialElétrica Predial - Elétrica Comercial
Elétrica em GeralElétrica em Geral

Instalação de Sensor de PresençaInstalação de Sensor de Presença
Fotocélula, etc...Fotocélula, etc...

Marido de AluguelMarido de Aluguel

Elétrica Predial - Elétrica Comercial
Elétrica em Geral

Instalação de Sensor de Presença
Fotocélula, etc...

Marido de Aluguel

ORÇAMENTOGRATUITO
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