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

Pagamento em
até 12x

Há 15 anos a Audição avalia e orienta qual o
Aparelho Auditivo mais adequado para cada caso.
Rua dos Andradas, 1755 / sala 51
Centro / Porto Alegre / RS
w w w. a u d i c a o r s . c o m . b r

Fone: (51) 3224.3242

FA R M Á C I A
São Matheus
Sua Saúde em 1º lugar
Atendimento Imediato

Telentrega sem taxa

3340.4988

Av. do Forte, 1807 - Vila Ipiranga

Vários tons de pele para
colorir novamente o seu estofado

Couro D’italia

Restauração e Forração Total

51 3311-9488

Rua General Auto 250 - Centro Histórico

OUTUBRO ROSA
“PREVENIR é um ato de AMOR...
com você, com seu corpo e
com todos que te amam”

3907.8445

41 mil revistas dividas nas 3 regiões de Porto Alegre

contato@procureacherevista.com.br

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados

Grande
Promoção

INSTALAÇÃO E PRÉ
ELÉTRICA
MANUTENÇÃO & LIMPEZA DO SEU AR
COMPRE SEU AR CONDICIONADO CONOSCO
ORÇAMENTO GRATUITO

COM IGOR CEL:
OU CHAME NO

Retirada no balcão

51 9.8486.1969

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

E-Mail: ygsarsplit@yahoo.com

2Grande

as
Pizz 35cm

Sendo que cada pizza pode ter até
2 sabores: calabresa, mussarela, alho e óleo,
milho, siciliana, toscana, maﬁosa, jardineira,
bacon, frango e catupiry, margarita, palmito, *Consulte taxa de entrega.
napolitana e banana.

DEUS TE ABENÇOE!
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Junte dez (10)

selos das embalagens

Super Família

e troque por uma

Tele-Entrega

3386.7171
3386.9000
984.981.206
986.860.304

Av. Alberto Pasqualini, 475 - Jardim Itu-Sabará

www.ofornopizzariapoa.com.br

Av. do Forte, 1825 - Vila Ipiranga - POA
Fones: (51) 3325.0809
whats: (51) 984.722.686

KNETIG
Comercial

TREINAMENTO PARA HABILITADOS
PERCA O MEDO DE DIRIGIR

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

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

Aceitamos cartões

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773

Aulas de Direçao

e-mail: comercial@knetig.com.br

Tiragem: 41.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
ORGANIZE SUA VIDA DE FORMA SIMPLES, PRATICA E
FUNCIONAL. TUDO PELO WHATSAPP
Envie um direct e vamos
organizar para todo o Brasil.
Treinamento,
consultoria,
dicas, organizadores, mudanças,
visitas técnicas e muito mais.
Acesse e fique ligado nas
novidades www.jerusaorganizer.
com.br
Facebook: Jerusaorganizer
Instagram: @Jerusaorganizer
(51) 98205-3946.

*Promoção para o mês de
Setembro: Indique um amigo e
ganhe 10% no pacote.*

Agende sua consulta

Aparelhos ortodônticos

Cuidadora de Idosos

Cuidadora & Acompanhante
Hospital • Residência • Passeio
Silvia Maria

51 986 248 878
BENGALAS

CRISTO

REDENTOR

Tiragem: 41.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
OUTUBRO ROSA
Há 24 anos, o mês de outubro é
marcado por ações de conscientização
da prevenção do câncer de mama pelo
diagnóstico precoce em todo mundo. A
ideia é unir forças e incentivar a prevenção
da doença por meio do autoexame e
da mamografia. De acordo com dados
da Sociedade Brasileira de Mastologia,
a doença afeta 1 em cada 15 mulheres
brasileiras. A notícia é boa: os avanços
no diagnóstico e tratamento do câncer
de mama elevaram as chances de cura
para 90% quando descoberto no início.
O problema: no Brasil, a mortalidade
continua alta porque 30% dos casos
são diagnosticados em estágios mais
avançados, quando o índice de cura é
baixo. Além disso, há cerca de 12 mil
mortes de mulheres todos os anos no
país em decorrência da doença – o
equivalente a 2,5% das mortes femininas
no Brasil.
O principal método de diagnóstico
precoce ainda é a mamografia, radiografia
das mamas (o que reforça a importância
de sempre fazer o exame anualmente).

Segundo o Instituto Nacional de Câncer
(INCA), para o ano de 2015, a estimativa é
que mais de 57 mil novos casos de câncer
de mama sejam descobertos no nosso
país, o que corresponde a 156 casos
novos a cada dia. Mundialmente, este é
o segundo tipo mais frequente de tumor
entre as mulheres, respondendo por 22%
dos casos novos a cada ano.
As mulheres podem, em casa,
fazer o autoexame com cuidado,
preferencialmente uma vez por mês,
sempre a partir do final da menstruação
ou, na menopausa, em um dia específico
do mês. É importante que as mulheres
estejam atentas ao seu corpo e ao sinal
de qualquer tipo de alteração, sendo
então importante comunicar ao médico.
Lembre-se: o autoconhecimento não
substitui o exame clínico realizado pelo
médico ou a mamografia. Tumores em
estágio inicial não costumam apresentar
sintomas. Mais: eles só se tornam
sensíveis ao toque numa fase posterior.
Então, repita conosco: só o autoexame
não basta!

FA R M Á C I A
São Matheus
Sua Saúde em 1º lugar
Atendimento Imediato

Telentrega sem taxa

3340.4988

Av. do Forte, 1807 - Vila Ipiranga

Tiragem: 41.000 exemplares
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Religião
“VEM E VÊ!”
Jesus “veio buscar e salvar o que se
havia perdido” (Lucas 19.10) e que, por
isso, precisamos dele. Sim, todos nós
precisamos de Jesus, pois somos todos
pecadores, como esclareceu o apóstolo
Paulo (Romanos 3.23) e Jesus é o único
caminho que nos leva a Deus (João
14.6).
Quando
cremos
em
Jesus,
recebemos o perdão de nossos pecados,
pois com a sua morte na cruz ele satisfez
a justiça de Deus e recebeu a punição
de nossa culpa, pagando o preço com
seu sangue, isto é, com sua vida. Jesus
morreu para que nós possamos viver.
A vida que Jesus nos dá é vida
eterna, pois começa aqui na terra e
não termina mais. Vai além de nossa
morte física e nos leva para a presença
de Deus. Enquanto isso não acontece,
podemos ter tristezas e decepções aqui
na terra, mas nada disso nos tira a alegria
de termos a presença de Deus em nossa
vida. Seguir a Cristo e obedecer aos
seus mandamentos não é um peso para
quem tem um encontro verdadeiro com
ele, pois, além da paz interior, ele nos dá
também a alegria e as forças para seguilo. Podemos ter aflições, como ele disse
que aconteceria, mas temos também a
certeza da vitória final.
Você acha difícil ou impossível?
Então, venha e veja com seus próprios
olhos!
Pr. Bruno T. Seitz
bruno.seitz1967@gmail.com

Não foi só André que achou o
Messias e logo contou para o seu irmão
Pedro. No dia seguinte, diz João, Jesus
encontrou Filipe e o chamou: “Segueme”. Filipe encontrou Natanael e lhe
disse: “Achamos aquele de quem Moisés
e os profetas escreveram: Jesus de
Nazaré”. Natanael não acreditou e Filipe
o convidou: “Vem e vê!” (Leia, em sua
Bíblia, João 1.43-51.)
Ao encontrar-se com Jesus,
Natanael
surpreendeu-se,
porque
Jesus já o conhecia: “Antes que Filipe
te chamasse, eu te vi, quando estavas
debaixo da figueira.” Natanael respondeu:
“Tu és o Filho de Deus!”
Essa narrativa de João nos ensina
três coisas, pelo menos:
Primeiro,
que
quando
nos
encontramos com Jesus, nossa vida
muda. Ninguém continua o mesmo após
esse encontro, creiamos nele ou não.
Segundo, que esse encontro com
Jesus deve ser pessoal: “Vem e vê!” Não
se pode crer em Jesus indiretamente.
Terceiro, que a fé inicial, quando
cremos em Jesus, é apenas o início
de uma jornada de bênçãos, vitórias
e alegrias. Jesus disse ao admirado
Natanael: “Verás coisas maiores do que
essa.”
Quando nos encontramos com
Jesus podemos crer que ele é o Filho de
Deus, como Natanael e tantos outros,
ou desprezá-lo, como também muitos
fazem. É uma questão de fé: é crer que

* Venha participar de nossas reuniões, nos seguintes horários:
Domingos: 09h00-10h00 – Escola Bíblica Dominical
10h30-11h30 – Culto de louvor e adoração a Deus.

Terças-feiras: 14h30-16h30 – Aulas de crochê (gratuitas).

* 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)

Tiragem: 41.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
IDOSO, QUIROPRAXIA E FILOSOFIA CLÍNICA
Para que se obtenha qualidade de vida na
terceira idade, é importante considerar diversos
fatores: bem-estar físico e psicológico, nível
de independência, relações sociais, ambiente
de trabalho e lazer, religiosidade, bem estar
emocional, entre outros.
De modo geral envelhecer com qualidade
significa estar satisfeito com a vida atual e ter
expectativas positivas em relação ao futuro. Há
um grande número de benefícios e vantagens
disponíveis para os idosos através de tratamento
quiroprático e filosofia clínica tais como: alívio
da dor, aumento da amplitude de movimento,
aumento do equilíbrio e da coordenação,
diminuição da degeneração articular, aumento
da saúde e bem estar emocional, diminuição
da incidência de quedas, e mantendo os idosos
fora de asilos. Quiropraxia e Filosofia Clínica
associadas é um tratamento seguro e eficaz.

Esses benefícios podem melhorar a
qualidade de vida, bem como ajudar os idosos a
desfrutar de uma vida independente. Quiropraxia
e Filosofia clínica aumentam a qualidade de vida,
saúde e bem-estar emocional. A postura afeta
drasticamente o estado mental e emocional.
Muitas pessoas em cuidados quiropráticos
saem de depressões e as pessoas que recebem
regularmente ajuste quiroprático sentem-se
mais felizes, harmoniosas, equilibradas e com paz
interior.

Residencial

São Jorge
Cuidando de quem cuidou de você!
Médico - Enfermagem - Nutricionista - Cuidados em Geral

***ÓTIMA LOCALIZAÇÃO***

Rua Professor Leopoldo Tietbohl, 60 - Jd Planalto - Poa/ RS

51 3085.6765 / 999.133.016
992.104.456 / 998.672.063

Responsável:
Mônica Romeira

Tiragem: 41.000 exemplares
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Saúde e Bem-Estar
AS 5 MELHORES DICAS PARA ALIVIAR A DOR NAS COSTAS
3) Massagem
Peça para alguém da família
realizar uma massagem em você. É
relaxante e pode tirar o stress localizado
na região.

Alguns hábitos diários podem
ajudar no aliviamento das dores nas
costas, como:
1) Postura
Procure andar sempre com as
costas eretas e os ombros para trás. A
má postura pode deformar a formação
da coluna vertebral, gerando dores
diárias.

4) Repouso
Ao deitarmos em um local reto
como no chão ou em um colchão mais
durinho, isso ajuda no posicionamento
da postura, além de aliviar o peso nas
costas.

2) Praticar Exercícios
Esportes ou qualquer tipo de
movimentação física são indicados
para combater o sedentarismo. Pense
no nosso corpo como uma máquina: se
não manejada corretamente, começam
as falhas e panes. Com nosso corpo é a
mesma coisa, precisamos estar em dia
sempre para o bom funcionamento
deste.

5) Compressas mornas
É uma boa indicação para fazer
em casa, aplique durante o tempo que
quiser no local afetado por dores, isso
pode ajudar e muito na suavização da
dor.

e Creche Geriátrica

Enfermagem 24horas
51
Serviço médico
Nutricionistas
51
Fisioterapia
Turno integral e meio turno
Atividades recreativas e manuais
Atividades com educador físico
Vagas permanentes e temporárias

3062-6062
985 157 227

R. Gana, 1113 - Vila Ipiranga, Porto Alegre
Tiragem: 41.000 exemplares
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Gastronomia

Tiragem: 41.000 exemplares
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Gastronomia
PUDIM PRESTÍGIO QUE NÃO VAI AO FORNO
Pudim de chocolate:

1) Para o pudim de chocolate, leve ao liquidificador o
leite condensado, o creme de leite e o leite.

1 lata de leite condensado (395g)
1 caixinha de creme de leite (200g)
200ml de leite
250g de chocolate meio amargo derretido
12g de gelatina incolor (1 envelope)

2) Leve o chocolate ao microondas para derreter,
ou derreta em banho-maria, coloque o chocolate
no liquidificador também. Por último, hidrate e
derreta a gelatina de acordo com as instruções da
embalagem. Adicione a gelatina derretida, bata tudo
junto e coloque essa mistura em uma forma média
com furo no meio.

Pudim de coco:

3) Leve para gelar por 1 hora.

200ml de leite de coco
1 lata de leite condensado (395g)
1 caixinha de creme de leite (200g)
100g de coco ralado
12g de gelatina incolor (1 envelope)

4) Para fazer o pudim de coco, hidrate e derreta a
gelatina de acordo com as instruções da embalagem,
leve todos os ingredientes no liquidificador juntos,
menos o coco ralado, bata tudo junto, adicione o
coco e misture com uma espátula, não precisa bater.
Coloque essa mistura na forma por cima do pudim
de chocolate.
5) Leve para gelar novamente, por no mínimo 6
horas.
6) Para desenformar, use uma faca para descolar
o pudim da forma e se ainda tiver dificuldade,
esquente a forma rapidinho no fogão, por apenas
alguns segundos, girando para esquentar toda a
parte de baixo, e em seguida desenforme.
7)Para servir, decore com coco se desejar.
Ingredientes:

Tiragem: 41.000 exemplares
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Gastronomia
MACARRÃO DE PANELA DE PRESSÃO
Ingredientes

Modo de Preparo
Na panela de pressão refogue a cebola o alho
até ficar dourada
Junte a carne moída e frite, se preferir a usar a
calabresa frite bem junto com a cebola e o alho
Acrescente a molho de tomate o caldo de
galinha e o creme de leite e mexa, coloque sal e
os temperos a gosto
Junte o macarrão, em seguida coloque água o
suficiente para cobrir o macarrão, mexa e tampe
a panela espere ferver
Quando a panela começar a a soltar o vapor,
conte 1 minuto e desligue, deixe até soltar todo
o vapor e abra

1 cebola pequena picada
2 dentes de alho picado
1 pacote de macarrão 500 grama parafuso ou
penne
1/2 kg de carne moida para o recheio ou 300 g de
presunto picadinho, ou ainda 1 calabresa picada
300 g de queijo mussarela picadinho
1 lata de creme de leite
1 lata de molho de tomate
1 caldo de galinha

as
Quart dos
a
e Sáb Feira
Dia de

Supermercado

mercado

51 3374-4105
Av. Ary Tarrago, 2060 - Porto Alegre - Fone: (51) 3026-2060

De Segunda a Sábado das 7h às 21h30 Domingos e Feriados: 8h às 20h

KNETIG

Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes
Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene
Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

Comercial

Frutas e Verduras

Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

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

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

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
e-mail: comercial@knetig.com.br

Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial
Projetos e Acabamentos
Projetos
Acabamentos
em
Pisos ee Estruturas
de Madeiras
em Pisos e Estruturas de Madeiras

-LIXAÇÕES SEM PÓ
Parquet, Tabuões e Syntekos
Restauração, Instalações
de Pisos em Madeira
- RESINAS NATURAIS
-Secagem Rápida /Sem Cheiro
- Fosco , Acetinado e Brilho

-PROJETOS e EXECUÇÃO
-Pergolados
- Decks
- Brises
- Painéis

-Pisos Parquet e Assoalhos prontos em
Pintura UV / Bruto a ser lixado e Escovado Rustico

-Ipê Cerne / Cumaru / Garapeira / Sucupira / Jatobá / Itaúba

livingﬂoor.com.br

livingﬂoor1

(51) 9.9999-9191

R. Mariante 288 - Sala 1408 / Moinhos de Vento / Porto Alegre- RS (51) 3269-5424

Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial

PAPA
LÉGUAS
Montagem e desmontagem
de móveis

Móveis Novos
e Usados

997.930.802
984.339.161

paulodutra217@gmail.com

Madeiras para Vigamento

FRITZEN

TO
MEN
ORÇA ÁTIS
GR

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados

Patricia dos Santos

Tarô para Desenvolvimento Pessoal & Profissional
Auriculoterapia

51 997 771 557 51 981 767 118
TARÔ PARA AUTOCONHECIMENTO
O tarô fornece esta ajuda para nos mostrar a
situação de uma outra forma. Obtendo um
visão diferente da situação, podemos analisar
com mais clareza. E percebendo as qualidades a
pessoa pode progredir.

O jogo de Tarô se mostra cada vez mais
presente nos dias de hoje e nos povos que
passou. Sua tradição já se estende por mais de
seis séculos. Sendo utilizado pelas pessoas como
um auxílio para tomar decisões e esclarecer
questões de vida.
Hoje em dia há nova forma de ver o tarô
como autoconhecimento, que analisa o presente
da pessoa. Mostrando para ela como está a
situação da vida dela e quais caminhos pode
percorrer. Desta forma, identificaremos os seus
limites e suas qualidades.
Quando estamos numa situação em que
nos sentimos restritos é necessário obter ajuda.

Tiragem: 41.000 exemplares
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Assessoria Jurídica
INVENTÁRIO E DIVÓRCIO VIA TABELIONATO, É POSSÍVEL?
A Lei número 11.441 de 4 de
Janeiro de 2007, possibilita que tanto
o inventário como o divórcio sejam
realizados fora do âmbito judicial,
criando a figura “extrajudicial”, ou seja,
dando ao requerente o direito de
escolher em qual Tabelionato o seu
processo administrativo vai tramitar.
No entanto, não são todos os
divórcios nem todos os inventários
que podem adotar esse método mais
rápido e menos burocrático e oneroso.
A lei faz algumas imposições para que
seja realizado inventário extrajudicial,
tais como:não haver testamento e
todas as partes devem ser maiores e
capazes, além, é claro, de todos serem
concordes em tudo, pois qualquer
litígio deve ser apreciado por um juiz,
haja vista que o tabelião só tem o poder
de lavrar escritura pública quando
todos concordam com os termos do
inventário e da posterior partilha.

A escritura pública para o caso de
divórcio só é possível quando ele for
consensual, pois havendo qualquer
disputa ou litígio a via judicial será
utilizada para que seja dirimido tal
obstáculo, por um juiz competente
para tanto. Não pode haver menor ou
incapaz como filho dos divorciandos,
uma vez que a escritura pública não
pode determinar visitas, pagamento
de pensões ou guarda, essas matérias
continuam sendo de exclusividade do
poder judiciário.
Em ambos os casos (inventário ou
divórcio),a lei estabelece que as partes
devem estar assistidas por advogado,
podendo todos os interessados
adotarem o mesmo advogado,
tornando o processo muito mais barato
e rápido.
Assim, cumpridos os requisitos
exigidos pela Lei 11.441/2007 é
possível que o inventário e divórcio
sejam processados via tabelionato.
Cristiane Fernanda Morschel
Nachtigall
OAB/RS 81.923 cristiane@
dntadvocacia.adv.br www.
dntadvocacia.adv.br

Tiragem: 41.000 exemplares
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Profissionais ao seu alcance
Arodegna Graf

Banners

Folhetos - Pastas

Cartões de Visita
Imãs de geladeira
Cardápios - Comandas

Blocos de Recibos / Pedido / Orçamento

51-3026-8445

51-992.887.693

arodegnagraficaexpressa@gmail.com

FUNILARIA
CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

SCHMIDT

(51) 3342.3449

Oi 984.246.025

Claro 993.365.516

Profissionais Especilizados em Mudanças

Claro 992.646.712

www.funilariaschmidt.com

Empresa familiar
Atendimento especial cliente a cliente
Cuidados especiais e minuciosos na embalagem
Profissionais especializados em organização

M U LT I S E RV I Ç O S
e PINTURAS
ARMANDO SANTOS

Proteção e conforto para sua casa

www.ﬂashbrico.com

Não impede a passagem
do ar e do sol.
Montagem rápida e de
fácil instalação.

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

Resistente a todos os
climas, lavável, antimofo, não desﬁa e não
propaga fogo. Versátil,
eﬁciente e elegante.
Bloqueia a entrada de
baratas, moscas, mosquitos,
aranhas, morcegos, cupim,
lagartixas, abelhas,
formigas e vários

Parcelamos em até 10x s/ juros

● Alvenaria
● Telhado
● Azulejista
● Impermeabilizações
● Pinturas
● Outros

Aceitamos:
cartão de crédito,
cheques e boleto

Av. Assis Brasil, 1174 - Sta. Mª Goretti - Poa/RS

Fone: (51)

3019.3075 - 999.828.983 - 992.229.725

Tiragem: 41.000 exemplares
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Profissionais ao seu alcance

PAPA
LÉGUAS
Montagem e desmontagem

Caça Vazamentos

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

de móveis

991.475.637
984.947.242
3423.2521

Móveis Novos
e Usados

joseluislula@hotmail.com

Frutas e Verduras

Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

997.930.802
984.339.161

paulodutra217@gmail.com

TELAS CONTRA
INSETOS

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Tiragem: 41.000 exemplares
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Assessoria Jurídica
NOVAS NORMAS DE COMPRA PELA INTERNET
As lojas virtuais estão obrigadas a
disponibilizar em local de fácil visualização
em sua página, todos seus dados, tais como: o
nome empresarial, número de inscrição sendo o
CNPJ ou CPF para os casos de venda por pessoa
física e endereço de onde está localizada a
loja ou escritório da empresa. Também é fator
relevante atentar que a regra ainda é ignorada
pela maioria das lojas virtuais no país. A
situação ainda se agrava quando falamos sobre
a obrigação que a loja tem de fornecer todas
as características essenciais do produto ou do
serviço que está ofertando, incluindo possíveis
riscos à saúde que este possa vir a causar e faixa
etária permitida para uso.
A nova regulamentação exige que os
anúncios discriminem de forma clara o preço,
custo do frete ou cobrança de seguro, bem como
as condições integrais da oferta constando as
modalidades de pagamento, disponibilidade,
prazo para execução do serviço ou para a
entrega do produto. Passou a ser obrigatório,
ainda que a empresa apresente o contrato
de compra ou de fornecimento de serviço no
momento em que o cliente faz o pedido, tendo
este contrato que ficar disponível para consulta
a qualquer tempo pelo consumidor após a
compra.
Outra exigência bastante importante
está na questão do atendimento ao cliente.
Com o decreto, as empresas passam a ter que

responder qualquer solicitação do consumidor
com uma resposta satisfatória dentro de até 05
dias.
A lei também veio para reforçar o direito
de arrependimento já previsto no CDC, que
trata da possibilidade do consumidor cancelar
uma compra, desde que, esta tenha sido
feita fora do estabelecimento comercial da
empresa. Para exercer este direito, é preciso
que o comprador comunique o desejo de
cancelamento da compra no prazo de 7 dias a
contar da assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço. Vale ressaltar que a
empresa deverá estornar qualquer valor pago
de forma imediata, inclusive aqueles inerentes a
despesas extras, como seguro ou frete. O direito
de arrependimento, caso utilizado, implica a
rescisão de todos os contratos assinados sejam
principais ou acessórios, sem qualquer ônus
para o consumidor.

T r â n s it o : R ec u r s o de mu l t a s - S u s pen s ã o de C N H
Indenizações em geral
Cobranças
Acidentes de trânsito
Locações
Contratos em geral

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

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

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

Drª Thêmis Cauduro Guedes OAB/RS 77.147B
Direito do trabalho e Previdenciário
Drª Ingrid Wondracek de Almeida OAB/RS 56.245
Direito de família e sucessões
Drª Ana Paula Jung OAB/RS 87.166
Direito civil e consumidor
Dr. Gilvan Gomes de Almeida OAB/RS 54.728
Direito Criminal

51 985.449.990

themiscauduro@hotmail.com

A. Assis Brasil, 3123 | Cristo Redentor | 51 3024.0016
Av. Flores da Cunha, 1320/707 | Cachoerinha | 51 3102.5084

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER EMPRÉSTIMOS
Um empréstimo pessoal é um
empréstimo que você obtém para
finalidades que não sejam a compra
de uma casa ou veículo, ou seja,
um empréstimo sem garantias da
sua parte. Para a obtenção desse
empréstimo, são necessários os
seguintes documentos:

instituição financeira)
Serão
necessários
alguns
dias para fazer uma análise do
seu perfil de crédito e oferecer o
empréstimo pessoal para seu perfil.
Os empréstimos pessoais tendem a
ter taxas de juros mais altas do que
os empréstimos que oferecem algum
tipo de garantia pois apresentam
maior risco para o credor. Aqui
também se encaixam o crédito para
negativados.

Identificação oficial com foto e CPF
Comprovantes de renda
Comprovante de residência
Carteira de trabalho ou outro
comprovante de vínculo empregatício
(contrato de trabalho, contrato social
da empresa, comprovante de MEI ou
autônomo, etc).
Declaração do Imposto de Renda
mais recente
Informações de crédito (geralmente
obtidas pelo próprio banco ou

Aposentado, Pensionista, Servidor Público e Assalariado:

PRECISANDO
DE DINHEIRO?

A Facta tem o empréstimo certo para você:
• Crédito Consignado
• Crédito Pessoal (Débito em Conta,
carnê, cheque e cartão de crédito)
• Refinanciamentos de Veículo e Imóvel
As melhores condições:
Sem consulta

Sem burocracia

Dinheiro em 24h

Av. Azenha, 613 - Porto Alegre/RS
(51) 3024.0484 - www.facta.com.br

4183a_ap_facta_anuncio_informativo_loja_azenha_128x95mm.indd 1

Tiragem: 41.000 exemplares
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Pet & Agro
DICAS PARA LIMPAR A ORELHA DO SEU CACHORRO
Não improvise
Não introduza nada na orelha
do animal, pois você corre o risco de
machucá-lo. Objetos pontiagudos,
palitos e qualquer outra coisa
semelhante, não devem ser usados
para a limpeza da orelha do animal.
Você pode usar cotonete, mas não
introduza demais.

É muito importante manter
as orelhas do seu cachorro sempre
limpas. As orelhas são muito sensíveis
e fundamentais para que um cachorro
viva bem, portanto não podemos
esquecer de cuidar delas. Quando
for fazer a limpeza, sempre olhe com
cuidado pra ver se não tem excesso de
cera, feridas ou sujeiras. O excesso de
cera pode ser um sinal inflamação ou
infecção no ouvido e nesse caso o cão
precisa ser tratado com medicamentos.
Esteja preparado para seu cachorro
não querer
Dependendo do temperamento
do animal, pode acontecer do cão
reagir na hora da limpeza. Ele pode ficar
agitado demais, fugir e em casos mais
extremos, rosnar e morder. Se você
não tem 100% de confiança, peça pra
alguém segurar o cachorro enquanto
você limpa as orelhas. É importante
acostumar o cão desde filhote para que
ele não fique assustado quando adulto.

Tiragem: 41.000 exemplares

Associe a uma coisa boa
Depois de limpar as orelhas, dê um
petisco caso o cachorro se comporte
bem. Se você der um biscoito ou
petisco toda vez que limpar as orelhas
do cão, ele vai associar isso a uma coisa
boa e não irá fugir nem terá medo de
limpar as orelhas futuramente, pois ele
sabe que depois vem o petisco.
Faça a limpeza uma vez por
semana pra garantir o bem-estar do
seu cachorro.
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Saúde e Bem-Estar
3 DICAS PARA A MAQUIAGEM DE FESTA DURAR A NOITE TODA
Delineador em caneta e lápis kajal podem
substituir o delineador líquido

Uma das maiores preocupações das
mulheres quando se tem um evento marcado é
como manter a maquiagem perfeita durante a
ocasião. Lábios manchados, delineador borrado
e pele oleosa não combinam com festas,
baladas ou até mesmo com um encontro a dois.
Se esses escorregões costumam acontecer,
provavelmente você está deixando algum
truque ou passo importante para trás. Confira 4
dicas úteis para colocar em prática na próxima
ocasião!

O delineador líquido pode até ser um
item indispensável na make de algumas
meninas, mas a ao longo do tempo, a textura
tende a derreter nos olhos, deixando aquele
aspecto borrado e oleoso na região. Para evitar
a temida aparência de olhos manchados no
meio da noite, que tal subsituir o produto por
um delineador em caneta? Além de não precisar
esperar o produto secar por muito tempo, esse
formato tem um acabamento mais seco e fosco,
garantindo uma make mais elegante e longe de
qualquer borrado.

Base com efeito matte garante melhor fixação
da maquiagem
Quem nunca se incomodou com a
oleosidade da pele depois de algumas horas
maquiada na balada? Para evitar que isso
aconteça, os cuidados já começam na hora da
preparação do rosto. Além de lavar a pele e
deixá-la hidratada, a dica é escolher uma base
de média a alta cobertura e que tenha um
acabamento matte, que vai garantir um efeito
sequinho e aveludado no rosto. O truque é
aplicar o produto em pequenas quantidades e
aos pouquinhos, reforçando em uma segunda
camada as áreas onde as manchinhas da pele
ficarem aparentes.

Fabiane
Podóloga

Batons matte e de longa duração também
mantém a make perfeita durante toda a
ocasião
Comer, beber e até mesmo o calor do
ambiente podem fazer com que o batom
manche ou fique borrado facilmente. Por isso, se
o evento for importante, vale a pena investir nos
produtos que garantem longa duração, que são
compostos por muita cera e pouco óleo, o que
evita que o produto saia facilmente dos lábios.

ESTERILIZAÇÃO
EM AUTOCLAVE
Atendimento
HOME CARE

Tratamento de Calos, Fungos
Calosidades, Pés Diabéticos, Unhas Encravadas
Órteses para unha deformada e Verrugas Plantares

ATENDIMENTO COM HORA MARCADA
Fone (51)

981-763-272

Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial
VANTAGENS DE CÂMERA PARA SEGURANÇA
1) Um CFTV pode inibir o crime
Este é o principal benefício de instalar um
sistema de CFTV. Uma vez que as câmeras forem
colocadas, você será capaz de observar seu efeito
sobre as pessoas quase que imediatamente.
Mesmo que forem posicionadas discretamente,
será possível notar que a sensação de segurança,
que não tem preço.
Instalando as câmeras em sua casa ou no
local de trabalho, você pode impedir que o crime
ocorra. A simples visão da câmera os observando
e o puro pensamento de ser pego em flagrante
são intimidantes o suficiente para fazer que os
meliantes pensem duas vezes antes de tentar algo.
2) Exibe todas as atividades e cenários
É extremamente fácil trabalhar com
sistemas de câmeras de segurança, uma vez que
eles podem ser colocados em qualquer lugar,
desde que haja uma fonte de energia por perto.
Eles vêm em todas as formas e tamanhos; algumas
são pequenas o suficiente para serem escondidas
em plantas, quadros, molduras, etc.
Assim, uma vez montado um CFTV, nada
e nem ninguém suspeito ficará fora de sua vista.
Com estas câmeras, você poderá monitorar as
atividades das pessoas que visitam sua casa e
escritório, bem como os acontecimentos nesses
locais. Esta é uma grande maneira de detectar
pessoas suspeitas e manter o controle sobre suas
atividades.

3) Ajuda a reunir provas
Ter um sistema de CFTV instalado em
lugares estratégicos vem a calhar quando você
precisa monitorar ações e palavras de pessoas
ou durante um evento. Câmeras de segurança
modernas não são apenas equipadas com recursos
de vídeo de alta qualidade, mas também de áudio.
As imagens claras e som impecável tornam mais
eficiente do que nunca, a gravação de uma série
de acontecimentos.
Isto é particularmente útil quando se lida
com um cenário legal, em que a testemunha
ocular possa ter esquecido detalhes importantes.
Com uma câmera de segurança, as autoridades
podem ver a série de eventos como elas realmente
se desenrolaram.
4) As imagens podem ser acessadas pela internet
Um sistema CFTV de vigilância permite aos
usuários visualizar os vídeos de todas as câmeras
ao vivo a partir de um PC ou laptop, em qualquer
lugar do mundo, basta ter acesso à internet. Para
realizar a visualização remota, basta digitar o
endereço IP de sua câmera de segurança em seu
navegador de internet, como se fosse um website.
Isto é feito através de DDNS (Sistema
de Nomes de Domínios Dinâmicos) e
encaminhamento de porta. Depois de configurar
o DDNS e o encaminhamento de porta, e obter um
endereço IP para assistir on-line, você poderá então
começar a experiência de assistir o seu sistema de
câmera de segurança de um local remoto.

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

Cel.: 51 996.563.664

| 984.895.925 | 992.312.220

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

Arodegna Graf

Banners

Folhetos - Pastas

Cartões de Visita
Imãs de geladeira
Cardápios - Comandas

Blocos de Recibos / Pedido / Orçamento

51-3026-8445

Manutenção de Condomínios e
Residências
Reformas Telhados Pinturas
Texturas Impermeabilização
Hidráulica e Elétrica
e outros serviços...

FINANCIAMENTO EM ATÉ 12X
SOLICITE SEU ORÇAMENTO GRATUITO.

51-992.887.693

arodegnagraficaexpressa@gmail.com

Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial
Arodegna Graf

Banners
Cardápios
Comandas
Cartões de Visita
Folhetos - Pastas

Imãs de geladeira

Blocos de Recibos / Pedido / Orçamento

51-3026-8445

51-992.887.693

Proteção e conforto para sua casa

Não impede a passagem
do ar e do sol.
Montagem rápida e de
fácil instalação.
Resistente a todos os
climas, lavável, antimofo, não desﬁa e não
propaga fogo. Versátil,
eﬁciente e elegante.
Bloqueia a entrada de
baratas, moscas, mosquitos,
aranhas, morcegos, cupim,
lagartixas, abelhas,
formigas e vários

Parcelamos em até 10x s/ juros

Aceitamos:
cartão de crédito,
cheques e boleto

Av. Assis Brasil, 1174 - Sta. Mª Goretti - Poa/RS

Fone: (51)

arodegnagraficaexpressa@gmail.com

3019.3075 - 999.828.983 - 992.229.725

PRESTADORA DE SERVIÇO
E MANUTENÇÃO
P.S. PREVENÇÃO

Desintupidora,
ento
Atendimoras
h
24
hidráulica e elétrica
Instalação e manutenção
de ar condicionado
Detecção eletrônica de vazamento

F: 51 3237 2627

51 996 083 685 - 51 994 456 826
Email: ps.prestadora@hotmail.com

Vários tons de pele para
colorir novamente o seu estofado

Couro D’italia

Restauração e Forração Total

51 3311-9488
Tiragem: 41.000 exemplares

23

Rua General Auto 250 - Centro Histórico

51. 3907.8445 / 996.136.986

Serviços Especializados
EMPODERANDO AS PESSOAS A SABEREM O QUE SABEM

FACILITADOR DAS BARRAS DE ACCESS

TM

Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória! TM

Silvia Tizoni

Profissional de Educação Física
CREF 025149 - G/RS / Avaliador Físico ISAK 1

Treinamento físico personalizado
em domicílio

Pedagoga Empresarial e
Terapeuta de Barras de ACCESS

51 99688.7223

Instrutor de Dança de Salão

As Barras de ACCESS são 32 pontos existentes na cabeça e que ligam e ativam
os aspectos da vida, tais como: alegria, corpo, esperanças e sonhos, sexualidade,
criatividade, dinheiro, etc. Em vez de lembranças do passado você cria um anova
vida, onde todas as coisas divertidas estão no presente e muitas mágicas acontecem.
siltizoni2014@gmail.com - www.facebook.com/barrasaccesstizoni - www.accessconsciousness.com

Tiragem: 41.000 exemplares

Vinicius Tizoni Straccioni
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Samba, Bolero, Forró, Soltinho
Salsa e Zouk

51 98949.1833

vinits.ef@gmail.com
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Residencial Comercial
O ASSUNTO HOJE É PUXADORES ...
Sabe aqueles detalhes que fazem total
diferença? E um desses detalhes, e do qual
vamos falar, são os puxadores de porta. Sim,
os puxadores e maçanetas fazem bastante
diferença no visual da porta, e cada modelo
é ideal para um tipo de porta, e no estilo que
você pretende passar para a decoração do lar.
Puxadores de porta: modelos e dicas de
como escolher!
E se você está precisando de uma
ajudinha para escolher puxadores de porta,
traremos dicas de modelos e quais são
indicados para cada caso e estilo.
Existe diferença entre puxador e
maçaneta? Sim, puxadores e maçanetas são
coisas diferentes, apesar de terem a mesma
função que é auxiliar na abertura da porta.
Puxadores: esse tipo de acessório usado
para facilitar a abertura da porta costuma
ser utilizado em portas de correr e portas
pivotantes, mas não está ligado à fechadura,
que deve ser instalada separadamente.
Maçanetas: são as versões mais tradicionais e
vendidas já no conjunto com a fechadura. As
maçanetas também podem variar de estilo,
e serem usadas tantos em portas internas,
quanto portas externas.
Os puxadores podem ser:
Reto: Como o próprio nome já dá uma
dica, os puxadores de porta retos seguem
uma linha mais tradicional e com design reto,
mas que apesar de tradicional transmitem um
visual moderno para a porta. Esse modelo é
coringa para diferentes projetos, seja no uso
de portas internas ou externas. Além de ter
forma coringa, ainda pode ser utilizado em
diferentes materiais, e assim a escolha deve
ser por uma opção harmônica com o material

da porta e projeto.
Tubular: puxadores de porta estilo
tubulares recebem este nome por conta de
seu estilo. Neste tipo de puxador, o acessório
é feito através de tubos, que podem seguir
uma vertente de tubos quadrados (estilo
cubo) ou redondos, como se fossem canos
arredondados. O design do puxador pode
variar, e seguir a opção curva ou arredondada.
Assim, como a forma pode variar, o material
utilizado na confecção do acessório também,
e isso cria uma gama de modelos e estilos de
puxadores tubulares.
Em inox: O material base em que são
feitos os puxadores de porta pode variar, e
uma opção muito utilizada são os modelos
em inox. O material metálico traz uma
proposta mais atual para portas, e mesmo
sendo moderno e seguindo uma mesma linha
decorativa, o puxador em inox também pode
ser usado para contrastar com outro estilo de
porta, e assim adicionar um ponto moderno
ao projeto.
Em madeira: A variedade de materiais
que os puxadores de porta podem ser
feitos diferencia bastante o design e estilo
do acessório, e entre essas possibilidades
estão os puxadores de madeira. O modelo
em madeira é perfeito para ser utilizado em
porta de mesmo material, e se a opção for no
mesmo tom da madeira da porta o resultado
é ainda mais harmônico.
Agora que você já sabe tudo sobre
puxadores de porta, já pode escolher um
modelo que seja condizente com o seu
projeto e assim fazer com que o acessório faça
parte e contribua para a decoração do lar.

ELETRICISTA
Luís Augusto Silva

Instalações Elétricas em Geral
Projetos Elétricos com ART
Laudos Elétricos
Aceito cartões:

Fone e

: (51)

984.696.349

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados

ADQUIRA CONOSCO SUA PISCINA!
ENTRE EM CONTATO E CONFIRA AS MELHORES
PISCINAS PARA SUA CASA
Aquecimento Solar para Piscina
A partir de R$ 2.999,99

E-mail: raf_piscina@hotmail.com


Descomplicando Vidas
Coach de relacionamentos
SEJA BRAVO, SEJA VOCÊ, SEJA AMADO.

51 99239 7272
leticia.descomplicandovidas
leticia@descomplicandovidas.com.br
www.descomplicandovidas.com.br

Com problemas no trabalho? Sentimental ou pessoal?
Venha fazer Coaching.
Você mesmo será capaz de resolver a sua vida,
com a sua vontade e o meu conhecimento.
Leticia Bidigaray Polonia

Life & Professional Coach Certified
PDC - Professional DiSC Certified

Master Coach e Mentoring de relacionamentos e desenvolvimento pessoal

Nº de registro: 32883-131215

Tiragem: 41.000 exemplares
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Religião
A REFORMA LUTERANA - “O JUSTO VIVERÁ POR FÉ” (ROMANOS 1.17)
No próximo dia 31 de outubro a Igreja
Luterana em todo o mundo lembrará os 500
anos da Reforma Luterana. É que nessa data,
em 1.517, o monge, sacerdote e professor
universitário Martinho Lutero, apresentou 95
teses, que desencadearam todo o processo
conhecido como Reforma Luterana, ou
também, Reforma Protestante. A partir do
estudo bíblico, teológico e da prática pastoral,
Lutero percebeu que muitas pessoas tinham
uma interpretação equivocada do que seria
arrependimento cristão, o que, na época,
levou ao comércio das chamadas “cartas
de indulgência”. Esse foi o assunto central
das teses publicadas por Lutero, que deram
início ao movimento da Reforma. E a Igreja
Evangélica Luterana tem suas raízes nesse
movimento. O nome vem de Lutero, que
viveu na Alemanha entre 1483 e 1546. Suas
pregações e publicações repercutiram na
igreja da época, mas também nos âmbitos
social, político, econômico, cultural e
educacional, expandindo-se rapidamente
pela Europa e, nos séculos posteriores, por
outros continentes.
Martinho Lutero nasceu em 10 de
novembro de 1483 na cidade de Eisleben,
na Saxônia, Alemanha. Pouco tempo após
iniciar seus estudos de Direito, Lutero resolveu
abandoná-los e tornar-se monge, entrando
para o Mosteiro Agostiniano de Erfurt. A sua
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Ordenação foi em 1507. Em 1512 tornou-se
Doutor em Teologia. Após certa idade, Lutero
começou a ser afligido por uma angústia que
pode ser resumida em uma pergunta: Se o
coração de uma pessoa é dominado pelo
pecado, como pode esperar salvação diante
de Deus? Lutero, então, redescobre o grande
consolo que traz a Bíblia: o pecador é salvo
mediante a fé e não por méritos ou obras
próprias. Em 1525 casou-se com a ex-freira
Catarina Von Bora, com quem teve seis filhos.
Lutero faleceu em sua cidade natal, em 1546.
Nas 95 teses, a exemplo de outros
escritos divulgados na mesma época, Lutero
procurou mostrar que Deus perdoa de
graça. Isto é a graça de Deus. Não se pode
comprar o perdão de Deus ou conquista-lo
por méritos ou esforços próprios. Segundo
Lutero, Deus nos declara pessoas justas e isto
nós acolhemos pela fé, crendo e confiando
em Jesus Cristo. Recebemos a salvação pela
fé e não pelas obras que praticamos. Esta fé,
por sua vez, leva espontaneamente a produzir
boas ações, assim como a árvore saudável
produz bons frutos.
(Extraído do folheto Igreja Luterana –
origens e identidade).
Entre as diversas programações especiais
que já aconteceram, ou que ainda vão
acontecer, destacamos as abaixo relacionadas:
• 05/10/2017 — Sessão Solene em
homenagem aos 500 Anos da Reforma
Protestante — 14 horas — Assembleia
Legislativa do RS, em Porto Alegre.
• 24/10/2017 — Sessão Solene em
Homenagem aos 500 Anos da Reforma — 19h
— Câmara de Vereadores, em Porto Alegre.
• 28/10/2017 — Raízes e Legado dos 500
Anos da Reforma Luterana — 20 horas —
Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.
• 31/10/2017 — Concerto da OSPA em
homenagem aos 500 Anos da Reforma —
20h30min.
Para mais informações, entre em contato
conosco.
Pr. Reinaldo M. Lüdke
reinaldo@comcristo.org.br
(51) 99117-6436 / 3342-1408 / 3342-6013
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Educação e Lazer

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados

Ademir Contruções e Reformas
Do Alicerce ao Telhado

Pinturas
Reformas
Elétrica
Hidráulica
Acabamentos

Associação Boanerges
Boa

(51) 98554.1765

erges

(51) 99954.5266

também na Internet

www.procureacherevista.com.br

Tiragem: 41.000 exemplares
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Horóscopo

Poderá sofrer no seu íntimo ao perceber que de
alguma forma foi enganado ou abusado nos
seus sentimentos.

No âmbito da sua atividade profissional poderá
festejar uma nova associação ou sociedade.

Uma relação amorosa do passado poderá vir a
fazer bater de novo o coração.

A menos que tenha encontrado o seu amor
dentro da área profissional, as suas atenções
não estarão muito ligadas ao trabalho.

Preocupações no âmbito da saúde podem
afastá-lo momentaneamente da sua atividade
profissional.

Quaisquer mudanças devem ser ponderadas.
Certifique-se se as mesmas são favoráveis.

Receberá algumas informações que o levam a
tomar múltiplas ações a nível profissional.

Poderá reagir de forma impulsiva, criando
algum desconforto em quem partilha o seu
cotidiano.

Os afetos serão maioritariamente vividos no
campo social o que o fará brilhar em termos
sociais.

A nível profissional viverá dias de luta constante
na busca da orientação certa para atingir os
seus objetivos.

A solidão poderá fazer parte dos seus dias.
Contrarie esta tendência com todas as suas
forças.

A sua situação financeira permitirá viver este
mês intensamente sem quaisquer limitações ou
barreiras.

REINO DE IANSÃ E OGUM
CASA DE MATRIZ AFRICANA

ESPECIALISTAS EM
CASOS AMOROSOS
REALIZAMOS E DESMANCHAMOS

TRABALHOS
ESPIRITUAIS
Você está com queda de lucro
em seus negócios?
Amores e união de casais.
Venha ao lugar certo!
Joga-se
Búzios e Cartas

992.922.138

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

Tiragem: 41.000 exemplares

30

51. 3907.8445 / 996.136.986

Entretenimento

(?)datado,
tipo de
cheque

A rosa

Botão de
micros

Agredir

Pequena via pública

A fase
inicial da
viagem de
turismo

Presentes
da Páscoa
Por (?):
por agora

Saudação
breve e
jovial

A carne
do salmão

Acompanha o tiragosto
(p. ext.)

Abertura
por onde
passa o
botão

(?) de ar:
refresca
ambientes
Em + ele
Mapa,
em inglês

Elevada;
grande
Garrafa de
refrigerante
(?) a
corda:
desistir

Choro;
lágrimas

Vista
(a roupa)
Vagas
marinhas

Mulher que
amamenta criança
alheia

Deputado
(abrev.)
Antônimo
de "adiantamento"
Ponte
de (?),
operação
cardíaca

Sufixo de
"burrico"
Fruto
de ceias
natalinas
Deixar
de ver

50, em
romanos
Setembro

Sucessor
do LP

Barco
indígena
Pura;
simples

(?) Leal
Maia, ator

Um dos
temperos
da pipoca
Aquele
que lustra
sapatos
nas ruas

O de
janeiro
inicia o
ano

Tio (?),
figurasímbolo
dos EUA

Consoantes de
"gelo"

Deixar
afastado
dos
outros
Sílaba de
"leste"

3/map — pet. 4/nuno. 6/rosada. 7/nono mês.

BANCO
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atendimento@construleal.com.br

MAT. DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
E REFORMA

Horário de atendimento
Segunda a Sexta 8:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00
Sábados 8:00 ás 12:00 e 13:30 às 16:00

Av. A.J Renner 1240, Humaitá - Porto Alegre/RS

FUNILARIA
CALHAS
CHAMINÉS

SCHMIDT

COIFAS
TELHADOS

(51) 3342.3449

Oi 984.246.025

Claro 993.365.516

Claro 992.646.712

www.funilariaschmidt.com

Eletricista
Ronaldo

Elétrica Predial - Elétrica Comercial
Elétrica em Geral
Instalação de Sensor de Presença
Fotocélula, etc...
Marido de Aluguel

51 985-912-447

ORÇAM
EN
GRATU TO
ITO

/ 985-463-075

Estruturas Metálicas

Grades - Portas - Janelas - Portão de Correr - Contra-peso
Cortinas - Corrimão - Escadas - Consertos em geral
Pagamento
em até 4x

Fones: 3329.1728 - 3574.1728 - 992.312.822
Av. Brasil, 184 São Geraldo - Porto Alegre/RS
www.serralheriametsul.xpg.com.br

to

Atendimen
24hs

