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APARELHOS
AUDITIVOS
ANTIQUÁRIO E MARCENARIA
REFORME SEU ESTOFADO
SOFÁS CAPITONE COM COURO OU VELUDO

Especializado em Antiguidades e Sofás sob medida
FAZEMOS RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS ANTIGOS

ORÇAMENTO GRÁTIS

51 3062.0048 / 3226.3609
991.534.156 / 994.080.634
venturini.estofaria@hotmail.com

Matriz - 51 3062.0048

Rua Miguel Tostes, 421
Bairro Rio Branco

Filial - 51 3226.3609

Rua José do Patrocínio, 285
Bairro Cidade Baixa

www.estofariaventurini.com.br

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

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

“Ao entrares no galpão,
pendura no cabide de
tua humildade as tuas
diferenças e
preconceitos e se mesmo
assim perseveares algum
orgulho, que este seja o
de ser Gaúcho.”

3907.8445

contato@procureacherevista.com.br

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados
Associação Boanerges

Grande
Promoção
Retirada no balcão

Boa

2Grande

as
Pizz 35cm

erges

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.
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Junte dez (10)

25cm

39

49

Tele-Entrega

3386.7171
3386.9000
984.981.206
986.860.304

Av. Alberto Pasqualini, 475 - Jardim Itu-Sabará

www.ofornopizzariapoa.com.br

TREINAMENTO PARA HABILITADOS
PERCA O MEDO DE DIRIGIR

Sorvetes E

crepes

Preço de fábrica

Aceitamos cartões

Instrutor TIAGO (credenciado ao

FONE: 51 989.196.039

)

Aulas de Direçao

KNETIG
Comercial

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

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

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

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
e-mail: comercial@knetig.com.br
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Saúde e Bem-Estar
Dicas de beleza para a pele
Esfoliante de mel com açúcar
as impurezas acumuladas na pele e também as células mortas.
Para fazer essa receita, basta mistura um pouco de mel com
açúcar e aplicar no rosto, massageando em seguida.

Essa receita caseira sem dúvidas está entre as
melhores dicas de beleza caseiras de todos os tempos. A mistura
de mel e açúcar é perfeita para deixar a pele lisinha, pois remove

Dicas de beleza para maquiagem
Colher para cobrir a pálpebra
bem, pois além de evitar que a máscara borre as pálpebras, ela
ainda evita que a sombra escura não caia no rosto.

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

Lápis de olho e boca mais potente
tipo de cera na formulação, que podem dar uma derretida com o
calor. Você também pode trocar o isqueiro por uma lâmpada de
um abajur e obter o mesmo efeito.

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

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
Filtro solar também nos dias nublados
Durante
o
outono
e o inverno o sol aparece
timimante, o ar fica mais seco,
o vento gelado e, por isso, a
grande maioria das pessoas
acaba se esquecendo de
proteger a pele com o filtro
solar. Mas mesmo nessa época
os raios ultravioletas, ainda
que em menor quantidade,
também podem prejudicar a
pele e causar danos como
o
fotoenvelhecimento,
as
manchas e o câncer de
pele. Além disso, é também
o período do ano em que
estamos com a pele mais
sensível e mais clara.

Tiragem: 41.000 exemplares
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Religião
“Achamos o Messias”
Em nosso estudo do Evangelho de
João aprendemos que Jesus, por meio de
quem Deus criou todas as coisas, veio ao
mundo para trazer luz para “o povo que andava em trevas” (Isaías 9.2). Bem no início
de seu ministério terreno, Jesus foi apresentado por João Batista como “o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo” (João
1.29). (Leia João 1.35-42 em sua Bíblia.)
Após ouvir de João essa afirmação, dois
de seus discípulos passaram a seguir a Jesus, que lhes perguntou o que desejavam.
Eles disseram que queriam estar com ele e
passaram o dia ouvindo e acompanhando
Jesus.

do pessoas para o seguirem e serem seus
discípulos. Ser discípulo é mais do que ser
“cristão”. Os discípulos foram chamados de
“cristãos” (como Cristo) na cidade de Antioquia, porque viviam como Jesus, o Cristo,
e só falavam sobre os ensinos de Cristo.
“Cristo” é a palavra grega que traduz a palavra hebraica “Messias” e significa “Ungido”.

Hoje em dia, ser cristão é uma
declaração muito vaga. Há muitos “cristãos”
que nem conhecem Jesus, sabem pouco
sobre seus ensinos e até mesmo não aceitam os seus mandamentos, mas acham que
basta dizer que o conhecem para serem
seus seguidores. Na verdade, não seguem
Um desses discípulos era André de a Jesus, mas apenas o admiram.
Betsaida. Depois de ter estado com Jesus
Alguns dias depois de André e
durante aquele dia, entendeu que ele era o
Pedro terem conhecido Jesus e descobricumprimento da promessa de Deus para o
rem que ele era o Messias prometido por
seu povo, o Messias que viria para libertar
Deus, quando estavam ocupados em suas
o povo. André ficou radiante e logo se enatividades pesqueiras, Jesus passou por
controu com seu irmão, Simão Pedro, que,
eles e os chamou: Vinde a mim, e eu vos
como ele, era pescador no Mar da Galiletornarei pescadores de homens. Então, imeia. Suas palavras foram curtas e objetivas:
diatamente, eles largaram as redes e o se“Achamos o Messias!” E, escreveu João,
guiram (Marcos 1.17-18). Logo outros foram
André “o levou a Jesus”. Ao vê-lo, Jesus fixchamados também e se tornaram muitos.
ou nele o olhar e mudou seu nome: “Tu és
Simão, filho de João; serás chamado Cefas
Para ser discípulo de Jesus, ver(que significa Pedro)” (João 1.42).
dadeiro cristão, é preciso abandonar “as redes” e segui-lo. “As redes” significa o modo
Esses foram os primeiros discípude vida passado, as crenças em outros
los de Jesus. Discípulo é o que aprende
conceitos diferentes do que Jesus ensinaos pés do mestre, segue os seus ensinos
ou, talvez até o emprego e a família, como
e propaga as suas ideias. André e Pedro,
aconteceu em muitos casos. Mas vale a
como discípulos de Jesus, o seguiram nos
pena deixar tudo e seguir a Jesus, ser um
cerca de três anos seguintes e foram escoldiscípulo dele.
hidos para serem apóstolos (enviados especiais) de Jesus.
Pr. Bruno T. Seitz
bruno.seitz1967@gmail.com
Ainda hoje Jesus está chaman* Venha participar de nossas reuniões, nos seguintes horários:

Terças-feiras:

09h00-10h00 – Escola Bíblica Dominical
10h30-11h30 – Culto de louvor e adoração a Deus.
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)
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Saúde e Bem-Estar
Tratando dores corporais e emocionais
Questões existenciais, problemas com dores corporais causam dores emocionais
relacionamentos, angústias, dificuldades na e vice –versa.
vida são motivos que levam várias pessoas
a procurar um filósofo clínico, assim como
dores no corpo levam as pessoas a procurar
um quiropraxista e fisioterapeuta.
Existe uma relação de dores emocionais e
dores corporais.
A tríade de tratamento, Quiropraxia,
Fisioterapia e Filosofia Clínica, ajuda as
pessoas a resolverem suas dores com mais
rapidez, pois esse tratamento é feito vendo
o ser humano como inteiro.
As sessões envolvem a procura da raiz do
problema que ali se apresenta e juntamente
com o paciente desenvolver um método de
tratamento mais rápido e eficaz.
Partindo do principio que o ser humano
Você já viu alguém com dores no corpo
é único e singular, cada pessoa terá o
estar feliz? E já deve ter observado alguém
atendimento adequado a sua realidade e
com problemas emocionais se queixar de
historicidade.
dor no corpo.
Dores podem ser tratadas , sejam elas
emocionais ou corporais, pois as vezes

Tiragem: 41.000 exemplares
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Gastronomia
Receita de BALA DE BRIGADEIRO
Ingredientes

Contar mais 3 minutos mexendo e

1 lata de leite condensado

desligar o fogo.

100g de achocolatado

4.Dispor em uma forma refratária

50g de manteiga

untada e deixar esfriar bem.

100g de glucose de milho

5.Cortar quadradinhos com uma

papel celofane para embrulhar

faca untada e enrolar no papel
celofane.

Instruções
1.Dispor o leite condensado
em uma panela e juntar o
achocolatado e a manteiga.
2.Levar em fogo baixo até a
manteiga derreter.
3.Juntar a glucose de milho e
mexer até a mistura começar a
desgrudar do fundo da panela.

KNETIG
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

Super
O Super Center Pan faz tudo pensando em garantir
sempre o melhor para seus clientes. Oferecemos
uma grande variedade de marcas e produtos em
todas as seções: Padaria, Hortifruti, Açougue,
Laticínios, Salgados, Bebidas, Perfumaria, Higiene
Pessoal e Utensílios para o Lar.
Aqui você encontra produtos sempre
fresquinhos e de qualidade.

Há 15 anos na região

Loja 01: Av. Alberto Pasqualini, 476
Jardim Itú Sabará - POA/RS
Fone: (51) 3334.8111

Loja 02: Av. Benno Mentz, 1345
Vila Ipiranga - POA/RS
Fone: (51) 3348.9010

Horário de Funcionamento: Loja 01: De Segunda a Domingo - Das 6:00 às 22:00 Loja 02: De Segunda a Domingo - Das 6:30 às 20:30

Tiragem: 41.000 exemplares
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Gastronomia
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Gastronomia
RECEITA DE PUDIM DE LEITE CONDENSADO

INGREDIENTES
Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
Pudim:
1 lata de Leite condensado
2 medidas (da lata) de Leite
3 ovos

MODO DE PREPARO
Calda:

Em uma panela de fundo largo,
derreta o açúcar até ficar dourado.
Junte meia xícara (chá) de água quente
e mexa com uma colher. Deixe ferver
até dissolver os torrões de açúcar e
a calda engrossar. Forre com a calda
uma forma com furo central (19 cm de
diâmetro) e reserve.

tos. Depois de frio, leve para gelar por
cerca de 6 horas. Desenforme e sirva a
seguir.

(180°C), em banho-maria com água
quente, por cerca de 1 hora e 30 minu-

- É essencial que o pudim seja
preparado em banho-maria para que
asse de forma lenta e controlada, para
atingir a textura ideal.

as
Quart dos
a
e Sáb Feira
Dia de

mercado

DICAS:
- É importante que a água utilizada
no banho-maria esteja quente, para
melhor cozimento do pudim.

- Para que o seu pudim não forme
furinhos, verifique se a temperatura do
forno está regulada conforme indicação
da receita. Leve a forma ao forno na
grade superior, longe da chama.

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

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

Tiragem: 41.000 exemplares
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Serviços Especializados
Três dicas para quem vai comprar
o primeiro imóvel
solução ou início dos seus problemas, tudo
vai depender de como você se programa
para comprar a casa própria. Se você
pretende adquirir um imóvel e ainda não
começou a poupar, reveja seus projetos.
É necessário ter uma quantia
em dinheiro reservada para dar a entrada
na negociação. Lembre-se, quanto maior
1. Onde vou morar
for o sinal, menor será o valor do seu
É importante saber em qual financiamento e do seu endividamento final.
região se pretende morar e conseguir
delimitar territorialmente os bairros que 3. Atenção com os custos extras
farão parte da pesquisa. Neste momento,
Os gastos com a compra de
algumas perguntas devem ser feitas, por um imóvel não se limitam apenas ao
exemplo: este imóvel é para uma moradia financiamento e ao valor das prestações. Há
temporária ou mais duradoura? Ele atende ainda as taxas de transferências, taxas de
às necessidades do meu projeto de vida e encargos bancários e questões referentes
familiar? Quais facilidades a região oferece? à documentação. É necessário ter uma
reserva financeira.
2. Programe-se para comprar a casa
própria
A parte financeira pode ser a
Primeiramente é preciso ter
planejamento, pois a aquisição de um
imóvel é uma atitude que causa impacto em
diversos setores da vida de uma pessoa,
fundamentalmente, o financeiro e o familiar.
Por isso, aqui vai três dicas para quem vai
comprar o primeiro imóvel.

(51) 3286-3834 | (51) 99156-0541
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contato@bisolimoveis.com.br

Rua dos Andradas, 1137 - 1813 - Centro - Porto Alegre - RS
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Residencial Comercial
Bitcoin, nova moeda que vem revolucionando o mundo
Quando fazemos um pagamento
com uma nota de 50 Reais, estamos fazendo
um pagamento que é rápido, barato, e quem
não requer intermediários. Rápido, porque
o tempo para a transação ser finalizada é o
tempo de entregar a cédula ao vendedor. Barato
porque porque não há taxas nesta transação.
Sem intermediários porque não é necessário
que nenhuma outra empresa participe deste
processo, nem do lado do comprador, nem do
lado do vendedor.
Com o surgimento do comércio
eletrôncio, há uma grande mudança no
relacionamento entre compradores e vendedores.
Se pegarmos como exemplo um pagamento com
boleto, este deixa de ser rápido, pois além do
comprador ter que fazer que se dirigir ao banco
para fazer o pagamento, o vendedor só receberá
o dinheiro alguns dias depois. Este pagamento
também tem um custo maior, dado que além
do custo do boleto, o vendedor precisa ter uma
conta bancária e o comprador, às vezes, tem que
se deslocar para pagá-lo. Finalmente, sempre há
o banco intermediando a transação, e às vezes,
outras empresas como o Paypal, por exemplo.
Entender o Bitcoin é simples. Ele é
uma tecnologia digital que permite reproduzir
em pagamentos eletrônicos a eficiência dos

pagamento
com
cédulas
descrita acima.
Pagamentos
com
bitcoins
são
rápidos,
baratos e sem
intermediários.
Além disso, eles
podem ser feitos
para qualquer pessoa, que esteja em qualquer
lugar do planeta, sem limite mínimo ou máximo
de valor.
A necessidade destas “cédulas vituais”,
já era discutida desde a própria criação do
e-commerce e se materializou com o Bitcoin,
criado em 2009, por um anônimo.
A tecnologia vem ganhando muitos adeptos
mundialmente. Recentemente Bill Gates em uma
entrevista ao canal de negócios TV Bloomberg
disse que “o Bitcoin é excitante porque é barato”.
Hoje é possível fazer doações
em bitcoins para instituições globais como
Greenpeace ou Wikipedia, ou comprar passagens
aéreas na Expedia, ou dar entrada para um
apartamento na Tecnica, tudo usando bitcoins.

Conserto de Guarda-Sol
e Ombrelone,
Conserto de Móveis e Aberturas.

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

JCF
TO
MEN
ORÇA ÁTIS
GR

Tiragem: 41.000 exemplares
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JOÃO CARLOS FRITZEN

Fone: 981.145.980
992.055.485
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Serviços Especializados

Patricia dos Santos

Tarô para Desenvolvimento Pessoal & Profissional
Auriculoterapia

51 997 771 557 51 981 767 118
Auriculoterapia
Você sabia que na orelha existem vários tabagismo, estresse, ansiedade, hipertensão/
pontos, que quando estimulados produzem bem- hipotensão, dores na coluna, insônia, rinite e
estar? Bom, você precisa conhecer o que é a entre outras.

auriculoterapia e conhecer seus benefícios. Então
o que seria auriculoterapia? “Aurículo” significa
“orelha” e “terapia” quer dizer “tratamento”.
Portanto, podemos dizer que a auriculoterapia é
um tratamento através da orelha.
Esta terapia consiste na estimulação
com sementes de mostarda em pontos específicos
da orelha para aliviar dores ou tratar diversos
problemas físicos. Esta terapia é indicada no
tratamento de: obesidade, emagrecimento,

Tiragem: 41.000 exemplares

Além de, aguçar o natural sentido da
audição, alguns pontos específicos espalhados
pelas orelhas referem-se perfeitamente partes do
organismo, ajudando assim a prevenir doenças e
até mesmo manter o peso ideal. Conheça mais
sobre esta prática chinesa!
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Patrícia dos Santos
(51) 9 9777-1557
(51) 9 8176-7118
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Assessoria Jurídica
A Flexibilidade do Requisito Miserabilidade para Concessão de Benefício de Prestação Continuada - BPC
O
benefício
de
prestação
continuada, nada mais é do que uma
garantia de um salário mínimo nacional
mensal à pessoa idosa ou com deficiência
que comprovem não possuírem meios de
prover seu sustento, quer seja por recursos
próprios ou de seus familiares que residam
no mesmo domicilio.
Para fins do artigo 20, da Lei
8.742/93 (LOAS), considera-se idosa,
toda aquela pessoa que alcançou os 65
anos e deficiente aquelas que possuem
incapacidade para o trabalho de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial.

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

O debate que se propõe, é quanto
ao requisito legal e, como defendido
Logo, no caso de indeferimento
pelo INSS, absoluto, ou seja, incapaz de de requerimento de Benefício de Prestação
se permitir interpretações quanto a sua Continuada no qual a renda, sem qualquer
aplicabilidade, é quanto a renda per capta outro critério subjetivo tenha sido analisado
do requerente do benefício de prestação no processo administrativo, torna legítimo
ao requerente litigar pela concessão do
pedido na esfera judicial.
Lisiane d’Avila
OAB/RS 80.652
lisiane@dntadvocacia.adv.br
www.dntadvocacia.adv.br
www.linkedin.com/in/lisianedavila

Tiragem: 41.000 exemplares
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Profissionais ao seu alcance
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COSMOGÁS
AQUECEDORES À GÁS
SACURA, RINNAI, KOMECO
GERALTERM, BOSCH e outros
FOGÕES

ERS

JUNK

domésticos e industriais

Orçamento grátis
Serviço com garantia

3341.0667

25 ANOS
de experiência

996.842.072

FUNILARIA
CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

SCHMIDT

(51) 3342.3449

Oi 984.246.025

Claro 993.365.516

Claro 992.646.712

Profissionais Especilizados em Mudanças

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

Caça Vazamentos

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

991.475.637
984.947.242
3423.2521

joseluislula@hotmail.com

JCF

JOÃO CARLOS FRITZEN

PAPA
LÉGUAS
Montagem e desmontagem
de móveis

TO
MEN
ORÇA ÁTIS
GR

Móveis Novos
e Usados

Fone: 981.145.980
992.055.485

997.930.802
984.339.161

TELAS CONTRA
INSETOS

paulodutra217@gmail.com

PAGAMENTO SOMENTE
APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PRESTADORA DE SERVIÇO
P.S. PREVENÇÃO
E MANUTENÇÃO

Desintupidora, hidráulica e elétrica
Instalação e manutenção de ar condicionado
Detecção eletrônica de vazamento
F: 51 3237 2627 |

996 083 685 | 994 456 826

Email: ps.prestadora@hotmail.com

Frutas e Verduras

Sem Agrotóxicos - Sem Adubo Químico

Atendimento
24 horas

Tiragem: 41.000 exemplares
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Assessoria Jurídica
Quais são as causas trabalhistas
mais comuns nas empresas?
As reclamações são muitas, embora
haja um padrão entre as mais recorrentes, que
vão desde o não pagamento de horas extras
até a inexistência de registro na Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Confira, a seguir, as causas trabalhistas que
foram mais comuns nos últimos anos e saiba
como evitar esses problemas na sua empresa.

Geralmente, as causas trabalhistas
referentes a danos e assédio moral são
iniciadas pelo empregado que, não suportando
mais as condições do ambiente de trabalho,
pede demissão. Mas, assim que é demitido,
ele reúne provas de que sofria algum tipo de
abuso no trabalho, como humilhações, por
exemplo, o que o levou a pedir sua saída.

Horas extras

Caso o ex-empregado apresente
provas suficientes para a justiça do trabalho,
ficará caracterizada a rescisão indireta do
contrato de trabalho que, segundo a CLT, impõe
a culpa do término do vínculo empregatício
sobre a empresa. Dessa maneira, a empresa
fica obrigada a indenizar o ex-empregado.

O não recebimento de horas extras,
ou o pedido de ajustes das horas recebidas,
são os líderes de causas trabalhistas no TST.
Em 2015, foram julgadas 2,6 milhões de ações
relativas a esse tema e, para 2016, já existem
mais de 1,6 milhão de processos aguardando
Verbas de rescisão de contrato
julgamento.
Como o direito à hora extra
é garantido pela CLT e, também, pela
Constituição
Federal,
essas
causas
trabalhistas geralmente são julgadas a favor
do empregado, atribuindo multas e autuações
às empresas.
Danos e assédio moral

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

3907.8445
Tiragem: 41.000 exemplares
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Assessoria Jurídica
EMPREGADO DEMITIDO DOENTE - REINTEGRAÇÃO
O empregado não deve ser
demitido doente, sobretudo quando
a doença tenha origem nos serviços
prestados pelo trabalhador, portanto
ilícita a demissão, que é considerada
nula na Justiça do Trabalho, sendo
a empresa obrigada a reintegrar o
trabalhador.

estabilidade nos termos da Lei 8.213/91
- em seu artigo 118.
E a empresa ainda poderá
sofrer na Justiça do Trabalho possível
condenação indenizatória por danos
morais, por ter demitido o trabalhador
doente e incapacitado, o deixado
desamparado, sem qualquer fonte de
renda que lhe garanta seu sustento e
o de sua família, no momento em que
este não possuía qualquer condição de
procurar ou até mesmo exercer novo
trabalho !

Na verdade, a empresa quando
da demissão – se constatar através do
exame médico demissional ou até por
meio de atestado médico apresentado
pelo empregado, que este encontra-se
doente, deve suspender de imediato
a demissão e encaminhá-lo ao INSS, ALMIR SARMENTO & FILHOS - A D
V O C A C I A
caso contrário poderá ser obrigada
Avenida
Borges de Medeiros, 453,
pela Justiça do Trabalho a reintegrar
Conjunto 104, Porto Alegre - RS
o empregado, com o pagamento dos
3026-0303 / 3013-1928 whatsapp 99875salários do período do afastamento
0370 / almirsarmento@hotmail.com
até a efetiva reintegração, inclusive
com o restabelecimento de eventual
plano de saúde, posto que este detém

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

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

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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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

51. 3907.8445 / 996.136.986

Pet & Agro
Cuidados básicos com os animais de estimação
(cães e gatos)
Para buscarmos uma melhor
qualidade de vida para nossos
amiguinhos e maior harmonia no
ambiente onde vivem, precisamos
colocar em prática as seguintes
ações:
– Proteger do sol, da chuva e dos
ventos fortes;
– Manter o local destinado às
necessidades diárias (xixi e cocô)
sempre limpos;
– Manter sempre disponível água
fresca para seu bichinho beber;
– Oferecer ração de boa qualidade
para
fortalecer
o
sistema
imunológico e prevenir doenças;

Tiragem: 41.000 exemplares
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– Castrar/esterilizar seu animal
para evitar uma superpopulação e
abandonos;
– Dar atenção e brincar sempre
que possível. Os animais também
precisam de amor e carinho;
– Vacinar, de acordo com a
orientação do médico veterinário;
– Ficar atento em relação
a
possíveis
mudanças
de
comportamento e sintomas de
doenças
– Jamais grite ou bata em seu
animal. Tenha paciência ao
educá-lo!

51. 3907.8445 / 996.136.986

Saúde e Bem-Estar

Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial
PINTURA INDUSTRIAL

A Pintura Industrial é uma técnica
utilizada para proteger pisos
contra a corrosão. Sua aplicação
necessita de um estudo criterioso
para verificar qual modo de pintura
é o mais adequado. Tipos: EPOXI:
a pintura epóxi é uma pintura
para tráfegos pneumáticos como
empilhadeiras automóveis, que
atinge uma espessura de 200 a 400
micros, mantendo um piso mais
limpo resistente, o epóxi é indicado
para pinturas internas, onde terá
resistência a agentes químicos.
POLIURETANO: é uma pintura

mais resistente ao intemperismo (sol
e chuva), utilizado em ambientes
externos, a tinta poliuretano tem
excelente durabilidade.

Maxtintas Distribuidora ll Tinta para todas as necessidades dos clientes!
Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial

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

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

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

Fone: (51)

3019.3075 - 999.828.983 - 992.229.725

FINANCIAMENTO EM ATÉ 12X
SOLICITE SEU ORÇAMENTO GRATUITO.

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

Tiragem: 41.000 exemplares

Aceitamos:
cartão de crédito,
cheques e boleto
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Serviços Especializados
5 dicas de segurança ao sair e chegar em casa
1 – Verifique se não há pessoas suspeitas
Quem está fora de casa precisa tomar muito
cuidado no momento da chegada. Antes de
colocar o carro na entrada da garagem, dê
uma volta pelo quarteirão e verifique se não há
pessoas suspeitas.
2 – Seja ágil na hora de entrar em casa
Caso seja necessário descer do veículo
para abrir o portão, tranque o automóvel
completamente. Mas, se tiver alguém em casa,
por que não pedir para a pessoa fazer isso para
você?
3 – Aposte em um portão automático
Uma boa dica é investir em um portão
automático. Os modelos antigos costumam ser

S
TAMO
ACEI ÕES
CART

lentos, mas hoje em dia já existem alguns com
motores mais rápidos e eficazes.
4 – Instale câmeras em sua residência
Já pensou em instalar câmeras escondidas no
lado externo da sua residência com monitores
estrategicamente posicionados em algum
cômodo seguro? Assim, é mais fácil verificar o
movimento da rua antes de sair.
5 – Deixe alguém avisado se sua residência
for ficar sozinha por muito tempo
Caso você esteja saindo, seja sozinho ou com a
família, para viajar, por exemplo, e a casa ficar
fechada, entre em contato com algum vizinho de
confiança e comunique o fato.

ATENDIM
E
VETERIN NTO
ÁRIO

Agropecuária

O
BANOHSA
T
& T E L E 3350.9056
BUSCA 98490.6972

3340.0115

3347.3657

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

3907.8445
Tiragem: 41.000 exemplares
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Residencial Comercial
Sobre Portas e Fechaduras
Nós abrimos e fechamos as portas de
casa o tempo todo, mas só prestamos atenção
a maçanetas e fechaduras quando dão defeito,
não é mesmo? Essas peças são essenciais,
tanto para completar a decoração quanto para
aumentar nossa segurança. Por isso, deve-se
fazer sua manutenção com frequência.
Podemos destacar três problemas
básicos envolvendo fechaduras: quando a
chave não gira e não sai do buraco; quando ela
funciona, mas fica presa no cilindro; e quando só
“agarra” um pouquinho:
No primeiro caso, não tem jeito: devese chamar um chaveiro ou desmontar a porta
pelo lado da dobradiça. Se a chave não sai,
mas funciona, trocar o cilindro resolve. Se ela só
“agarra”, basta lubrificá-lo.
A recomendação para lubrificar as
fechaduras é usar óleo de baixa viscosidade
(como o WD 40,). Ele deve ser aplicado na região
da máquina da fechadura, já
no cilindro o ideal é utilizar grafite nos dentes do
segredo, inserindo e retirando a chave do cilindro
algumas vezes.

Tire suas dúvidas
Qual é a forma certa de limpar maçanetas e
fechaduras?
As peças devem ser limpas apenas
com um pano umedecido em água. Não use
produtos de limpeza, que são abrasivos e
danificam o acabamento final da fechadura,
causando oxidação e descascamento de seus
componentes.

acordo com a utilização da peça. Quando o
usuário notar alguma dificuldade em girar a
chave, deve faz uma lubrificação.

As fechaduras do tipo tetra requerem algum
cuidado especial?
Não, os cuidados são os mesmos. Mas
é importante ficar atento para colocar a chave na
posição correta, conforme a indicação que vem
na própria peça.
Portanto quando não tem mais jeito e sua
fechadura está enferrujada ou com sérios
Com que frequência deve-se fazer a manutenção problemas, o ideal é que seja trocado, até melhor
de fechaduras?
para sua própria segurança.
O tempo para a manutenção varia de

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
O QUE É COACHING
O coaching é uma palavra em inglês
que define um processo de desenvolvimento
humano, pautado em diversas ciências e técnicas
para auxiliar as pessoas e empresas no alcance
de metas, no desenvolvimento acelerado e, em
sua evolução contínua. Nessa página você terá
uma visão mais aprofundada sobre o que é e o
coaching, a origem do termo e como funciona.
Há diversas teorias sobre a origem do
termo coach no contexto do desenvolvimento de
pessoas, mas, em algum lugar da história, ele
compartilha um ancestral comum com o verbo
em inglês “coax”, que significa PERSUADIR.
O profissional de coaching atua como um
ESTIMULADOR externo que desperta o
potencial interno de outras pessoas, usando
uma combinação de flexibilidade, insight,
perseverança, estratégias, ferramentas pautadas
em uma metodologia de eficácia comprovada e,
então, o Coach (Profissional) acompanha seu
Coachee (Cliente), demonstrando interesse

genuíno (às vezes chamado de carisma) para
APOIAR os seus clientes de Coaching (Coachees)
a acessar seus recursos internos e externos e,
com isso, melhorar seu desempenho.
Além dessa definição, há outras
interpretações sobre a função, o comportamento
e as características de um coach. Dependendo
das circunstâncias, é possível que o coach
precise adotar estilos muito diferentes a fim de
atender às necessidades de seus coachees.
Entre os fatores que podem influenciar na
abordagem de coaching estão a complexidade
da meta, os riscos de erro na realização da
tarefa, o nível inicial de disponibilidade para o
coaching por partes dos integrantes da equipe,
sua autoconfiança e capacitação para a tarefa
e o nível de maturidade para a aprendizagem
demonstrado pelo coachee (até que ponto ele
se mostra capaz de cogerenciar o processo de
coaching).

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
VOCÊ PRECISA DE DESCANSO?
Um dos textos bíblicos mais conhecidos especialmente, descanso para nosso espírito,
é o do Evangelho de Mateus 28.15: “Venham alma, porque Ele nos dá a paz com Deus.
a mim, todos vocês que estão cansados de
O descanso que Jesus dá é também o
carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei
descanso na hora da morte. Não meramente no
descanso”. Palavras de Jesus Cristo.
sentido de que a morte é o descanso do trabalho,
Jesus conhecia muito bem a realidade das do-res, dos males deste mundo. Mas porque
humana. Ele conhecia as dores, as dificuldades, Jesus dá a vitória sobre a mor-te, pois Ele a
a pobreza, as doenças, a falta de liberdade, a venceu, ressuscitando. Agora, nem mesmo
solidão, as lutas pela sobrevivência na vida das precisamos te-mer a morte.
pessoas.
Precisamos de descanso!
Jesus
Jesus conhecia especialmente a alma. mantém a oferta: “Venham a mim e re-cebam
Conhecia as necessidades mais profundas do ser descanso”. Busque descanso no Senhor Jesus!
humano: angústias, medos, o peso do pecado,
a pertur-bação e impotência diante da morte, as
Pr. Eliseu Teichmann
inquietudes.
eliseu@comcristo.org.br
Jesus conhecia muito bem o ser
humano e sabia do cansaço físico e, so-bretudo,
espiritual, que vêm sobre as pessoas. Por
isso o convite: “Ve-nham a mim... eu lhes darei
descanso”. Ele estava disposto a acolher, receber
e ajudar quem estava cansado, perturbado, sem
paz, desejoso de encontrar Deus. E assim fez!
Eu,
você,
todos
cansamos!
Cansamos fisicamente! Cansamos emocional
e espiritualmente. Queremos e precisamos de
descanso. Precisamos de alívio dos sofrimentos,
alívio das lutas da vida. Precisamos de paz
para a nossa mente, para a nossa consciência.
Precisamos de descanso diante da realidade da
morte, que nos inquieta.
Cristo oferece descanso para todos!
Sem distinção. Com Cristo recebe-mos descanso
de muitos males porque Ele segura a nossa
mão e nos conduz pela vida. Com Cristo temos,

Tiragem: 41.000 exemplares

Brechó Beneﬁcente

Cristo para Todos
Roupas, calçados e utilidades em geral

A PARTIR DE R$1,00
Atendimento: Segunda, Quarta
e Quinta das 13:30 às 17:30
Brecho beneﬁcente Cristo para todos

Av . Pátria, 613 - Bairro São Geraldo
ao lado da Igreja Luterana
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Educação e Lazer

Tiragem: 41.000 exemplares
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Festas e Eventos

Programação Acampamento Farroupilha 2017
19 de setembro, terça-feira, pré 20 de setembro, quarta-feira,
feriado

feriado
18h: Show com Irmãos

08h: Desfile Tradicional, na

Ribas, no Palco Principal

Avenida Edvaldo Pereira

19h: Show com Murielzinho,

Paiva

no Palco Principal

17h30min: Apresentação

20h30min: Apresentação

Cultural: Barbosa Lessa – 15

Cultural de Dança com GF

anos de Saudade, no Palco

Chão Batido, de Ijuí, no

Principal

Palco Principal

18h30min: Show com

21h30min: Show com

Augusto Camargo e Bruna

Marcelo Caminha, no Palco

Scopel, no Palco Principal

Principal

19h30min: Solenidade

23h: Baile com Brunetto y

de encerramento do
Acampamento Farroupilha

Santafé Beira d´Estrada e
Roger Moraes na Casa do

com a extinção da Chama

Gaúcho

Crioula, no Palco Principal

24h: Momento Solene em

20h30min: Show de
Encerramento, com Erlon

Homenagem ao Dia do

Péricles, no Palco Principal

Gaúcho

Tiragem: 41.000 exemplares

29

51. 3907.8445 / 996.136.986

Horóscopo

Para Áries, após algumas tentativas que não deram os resultados
esperados, novas e boas oportunidades estão para chegar, as expectativas
são muito positivas para o futuro. Entrada de um período positivo para
desligar-se do passado e estabelecer novas metas.

Touro vai viver um mês em que estará otimista, em que poderá obter
sucessos nos campos afetivo e profissional, superará os obstáculos, terá
triunfo, vitória e estabilidade. Os seus projetos serão concretizados
rapidamente proporcionando tranquilidade para o futuro.

Gêmeos vai enfrentar situações, em que terá de fazer opções, e será
necessário agir rapidamente, deve pedir ajuda a pessoas experientes para
dar os passos mais acertados. Ao longo deste mês deve ser prudente a lidar
com o dinheiro.

Câncer terá conhecimento de algumas novidades que podem vir a alterar os
seus projetos. É um mês favorável para os que gostam de correr riscos, mas
devem aceitar apenas o que se apresenta seguro, analisando
cautelosamente todas as propostas.

Leão terá conflitos que não se podem evitar e que o vão destabilizar, pode
ser apenas o desinteresse por algo ou por uma pessoa já que marca um
período de emoções instáveis e inseguras. Terá de desligar-se de algo com
pouco significado a fim de obter outras coisas de maior importância.

Virgem terá um mês favorável em que terá crescimento, todos os recursos
estarão disponíveis para conduzir e organizar a sua vida da melhor maneira
possível durante o mês de Setembro. O setor profissional vai ocupar muito
do seu tempo, mas também vai dar as recompensas merecidas.

Libra viverá o mês de Setembro com muita descontração e mostrará uma
alegria permanente e constante. Está a entrar numa fase criativa em que
vão surgir muitas ideias e oportunidades para a criação de novos projetos
para o futuro, todas as condições serão favoráveis.

Escorpião começa o mês um pouco cansado das rotinas, mas deve aguardar
mudanças sem ansiedade nem pressa. É uma boa hora para pensar em
novos projetos e programar o seu futuro. Podem surgir conflitos com
amigos ou familiares próximos, contudo não levarão a uma ruptura.

Sagitário passará por situações em que as suas qualidades serão
reconhecidas, mantendo o seu empenho pode ter muito sucesso no futuro.
Estão favorecidas alianças comerciais com a família. Uma questão
pendente terá um desfecho favorável, terá ajudas e apoios inesperados,
que deve aceitar.

Capricórnio terá de resolver alguns problemas que inicialmente vão parecer
complicados. Esta fase será marcada por alguns atrasos e uma crise que
será apenas passageira. Deve estar preparado para lidar com interferências
e problemas causados por terceiras pessoas pelo que se recomenda toda a
cautela.

Aquário terá alguns problemas e equívocos levando por vezes a que a sua
paciência tenha de ultrapassar os limites. Alguns dos projetos planejados
vão sofrer alterações inesperadas e para as quais não está devidamente
preparado, terá de refazer tudo de novo. Não deve dar ouvidos a
comentários pois corre o risco de agravar mais ainda algumas situações.

Peixes terá oportunidade de iniciar coisas novas na sua vida, uma nova
formação está bastante protegida ao longo de Setembro. Tem boas
possibilidades de progredir nos vários campos da sua vida devido à
inspiração e determinação com que vai enfrentar todas as situações.

REINO DE IANSÃ E 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
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Entretenimento

"Ambiente" retratado pelos sites Catedral
e revistas
da (?):
Concurso de celebri- Enraipostal
vecida;
em que
dades
furiosa paulistano
Marta Rocha foi a
primeira
eleita oficialmente

Território palestino
ocupado por Israel
Bê-á-(?): (2014)
o abecedário

Salvador
Que
Allende,
acontece presidente
por acaso chileno

A Capital da
Salsa, na
Colômbia
Machuca
Fruta que
padarias
substituem
por chuchu

Anistia
Internacional
(sigla)

Período
marcado
pelo domínio da
razão e da
técnica
(Hist.)

(?) King,
empresário do
boxe

O tempo
passado
Usain Bolt,
atleta

Vilão do
filme
"Superman II"

Título do
dirigente
de Abu
Dhabi

(?) Neill,
ator
irlandês
Rasurada

Problema
que atrasa
o trabalhador nas
metrópoles

Carro luxuoso que leva a noiva
à igreja

Ratazana,
em inglês
Tema de
brindes
entre
amigos

Moradia
de
socialites
Amalucado

Sufixo de
"barbado"
Secreção
da infecção

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

"(?) Vice",
filme com
Colin
Farrell
(?)
Patinhas,
milionário
das HQs

Quarta
letra do
alfabeto
grego

Usado
(abrev.)

Moeda
do Japão

Desigualdade;
diferença

Tecla de
computadores

TV italiana
Michel (?),
cantor
sertanejo

Ceder para instituição de caridade
Figura da letra "Q",
Calendário no baralho
(?): previu
o fim de
um ciclo
em 2012

Fora
de moda
(ing.)
Opaco;
embaçado
Acontecimentos incontestáveis

3/non — out — rat — sam. 4/emir. 11/modernidade.

BANCO

Principal avanço social
do governo de Abraham
Lincoln, assassinado
Enganar em 1865
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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

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

