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Que horas eram?

Por LANDRO OVIEDO
Antigamente, as pessoas não tinham relógios de pulso ou mesmo as que os tinham
usavam modelos com corda. Dessa forma, não havia a facilidade que existe hoje para
consultar as horas, disponíveis, inclusive, em celulares.
É por isso que os relógios em lugares públicos eram estratégicos. Contudo, com
a evolução tecnológica, eles se tornaram obsoletos, ficando até sem manutenção.
Hoje, estão esquecidos num tempo que os corrói aos poucos, nas horas lentas e mor
tas de uma agonia sem fim.
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O antigo e o moderno no contraste dos relógios

Detalhe do relógio na Ladeira

Editorial
Mudar para continuar a ser vitorioso

E

stamos, agora, em uma nova empreitada

sem deixar de continuar a fazer um jornal
de qualidade para nossos leitores, anun
ciantes e colaboradores. O jornal Nossa Saúde,
que cumpriu um ciclo extremamente positivo,
está agora se tornando o jornal Nosso Recado.
Essas mudanças têm uma razão de ser e estão
associadas ao fato de ampliar a abrangência do
veículo, fazendo com que, além da saúde, que
será sempre um segmento privilegiado, por ser
o precursor e a razão inicial deste projeto jor
nalístico, também possamos estender nossos
tentáculos para outras áreas igualmente impor
tantes, como cultura, educação, saneamento,
cotidiano e outras.
Cada vez mais a informação é um exercício
de cidadania. Quem lê mais, tem mais condições
de participar da vida da comunidade e exigir

direitos individuais e coletivos. Vamos dar um
exemplo: orçamento. Em geral, esse é um as
sunto árido; contudo é decisivo no cotidiano das
pessoas porque é a partir dele que vai se delinear
uma boa ou má prestação de serviços públicos,
uma vez que a boa alocação de verbas é um pré
requisito para que eles tenham uma qualidade
mínima. Nesse caso, quem tem uma opinião
crítica pode demandar que as obrigações dos
entes federativos sejam cumpridas.
É com a formação desse senso crítico que o
Nosso Recado quer colaborar. Levar a público
uma mensagem construtiva, mostrar os serviços
dos nossos anunciantes e evidenciar que é pos
sível construir uma sociedade mais coesa. O
Nossa Saúde iniciou esse processo e o Nosso
Recado vai continuar a desfraldar este legado.
Obrigado pela leitura.

Relógio da Engenharia na Ufrgs

Relógio na Ladeira, Praça da Alfândega
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Artigo
Uma revolução Invisível.
O Brasil passado a limpo na rua
Por RICARDO GOULART
Não faz muito tempo que o fato de sair nas ruas para protestar era uma
coisa de vagabundo, sem terra e bagunceiros, todos marginais, segundo a
grande mídia. E hoje ao que parece é um direito de todo cidadão que vive
num país democrático.
O caminho da democracia é longo e difícil e democracia se aprende
na rua, é com o seu exercício que sociedades mudam e se desenvolvem.
Os manifestos de 13.03, 15.03 e 12.04/2015 são uma evolução, um aprendizado daqueles de 2013. Que no seu tempo socializaram os problemas
brasileiros, pois despertou os mais diversos anseios populares, e o que
inicialmente tinha somente uma “bandeira”, que era aquela contra a tarifa
pública (tarifa zero), imediatamente se proliferou de maneira surpreendente, num inacreditável amadurecimento político social, que parecia não
existente na sociedade brasileira, em especial nos subestimados jovens,
criticados como irresponsáveis depredadores.
Nunca antes neste país passeatas tiveram efeito reflexivo sobre tantos problemas, como aquelas de 2013. A sociedade questionou os gastos
públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade
dos serviços públicos, leis, PECs, direitos sociais e a indignação com a
corrupção política em geral. Aquelas manifestações provocativas deram
inveja ao “Fora Collor, e as manifestações pelas Diretas Já. Pasmo! É que
o autor daquela proposta foi o Senador Facebook, o Deputado Twitter, o
vereador On-line. Propostas que não teve nenhum apoio da mídia (imprensa) e mesmo assim aconteceram.
Existiu (em 2013) um cartaz que registrava o mais puro sentimento
democrático, estava escrito: “Os governantes agora somos nós!”. Este recado afastava as bandeiras partidárias e oportunistas e fez com que todos
os analistas que defendem os partidos desqualificassem as passeatas. No
entanto, nestas manifestações (2015) existiu uma pérola de pura utopia,
que é risível: “Intervenção militar já. Só o povo nas ruas tem poder”. Esta
reivindicação não será possível “em lugar nenhum”. Assim como não seria admissível protestar contra o educador Paulo Freire, porém, é possível
na democracia.
Toda manifestação na rua é instrumento transparente e eficaz na democracia. É a revelação mais direta do cidadão para com o seu governante,
pois aqui não existe o segredo ou mistério do convencimento que define
como o voto deve chegar até a urna. Nas ruas, as reiteradas passeatas dos
gays ou dos sem-terra resultaram em direito, portanto, toda manifestação
de rua é legítima, e devemos estar atentos.
No entanto, no país do futebol tinha que vir um chute deste campo.
Uma bola fora, ou seja, é uma hipocrisia ver o Ronaldo, “o gordo”, com
uma camiseta “Eu votei em Aécio”, o que é direito legítimo e democrático, porém, aquele não era o momento (lugar) pra fazer o “seu” marketing,
pois ali (manifestações) estavam pessoas que querem o melhor do Brasil,
o que não é o seu caso, pois segundo ele, “com hospitais não se faz copa
do mundo”. Ao que parece, quando sua mãe passar mal, ele irá levá-la
para consultar no maracanã. O seu interesse é investir no futebol americano, portanto, neste campo não nos interessa a sua atuação.
As viúvas do regime militar, entre eles, o Bolsonaro quer o exército
nas ruas, porém, o exército já está nas ruas, nas ruas do Haiti. Naquele país
garante a segurança e soberania. É evidente que o cidadão quer o exército
“exercendo a sua função constitucional” de resguardar a fronteira, assim,
impedindo o ingresso de armas e drogas. Ao contrário, é exercício de verborragia.
As mais recentes manifestações registram grandeza de cidania, pois
um movimento sem bandeiras partidárias ou de outros agrupamentos que
respiram pelos órgãos do governo demonstra um amadurecimento do cidadão. E os manifestos deixam aspectos positivos, com recados diretos
(cartazes), sem vandalismo, sem mascaras, coxinhas (muitas) e tudo isso
num domingo, ou seja, não atrapalhou um dia de trabalho. E o maior beneficio é que foi sem repressão. Neste ano não foi necessário deter por porte
de vinagre (fato comum em 2013).
A democracia existe quando está em constante mudança, o que quer
dizer protestos, reivindicações e questionamentos. Parece que decobrimos
a nossa capacidade de mudança, de ética e de cidadania, porém, não precisamos eliminar a fala daqueles que discordamos. Aprenderemos com o
voto certo ou com o voto errado, este é o preço da democracia.
Existe com a democaracia uma transformação natural, uma espécie
de revolução invísivel, que se dá no campo das ideias, e muito pouco importa o motim ou revolta da da direita ou da esquerda. Pois segundo Raul
Alfonsin: “O barulho da democracia é melhor do que o silêncio da ditadura”. A democracia, mais do que qualquer outro regime, sobrevive de
protestos e críticas, para a sociedade é um favor. Como diria o nosso Lupicinio Rodrigues com a música “Um favor”. Quem souber cantar, cante...
Quem puder gritar, GRITE e faça esse mundo acordar.
Ricardo Goulart é advogado em Porto Alegre.
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Opinião
Planejamento familiar: uma opção bem-vinda
Por ELIAS PINHEIRO

Vivemos num mundo em que as necessidades
são muitas e as satisfação delas depende de muitos
fatores, muitas vezes além das possibilidades das
pessoas envolvidas. É por isso que o planejamento
familiar pode ser uma opção para que as famílias
possam ter uma vida mais digna, sem tantas privações, inclusive podendo se organizar melhor para
criar um ambiente de mais proteção, tanto para as
mulheres quanto para as crianças.
Dentro do planejamento familiar está a definição de quantos filhos o casal quer e pode
ter, quando isso será feito e meios de anticoncepção que farão com que o momento
certo possa ser aproveitado em prol do clã
familiar. Muitas vezes, os pais, na luta pela
sobrevivência, acabam tendo seus filhos
quando ainda não têm a sustentação financeira para
provêlos. Isso faz com que a infância da criança
e mesmo o cotidiano das pessoas envolvidas seja
cheio de privações. Não são raros os casos de infantes abandonados à própria sorte pelas ruas das
cidades brasileiras por conta da desestruturação
dos seus lares, muito disso por falta de afeto ou
de recursos financeiros. Em face dessa realidade,
esses verdadeiros órfãos acabam comprometendo
seu futuro pela falta de oportunidades. Também os
pais são afetados por isso, porque acabam assumin-

do encargos antes mesmo de terem sua vida profissional bem estabelecida. É o caso da mulher, por
exemplo, que deixa de estudar para cuidar da prole.
É preciso que se diga que não vai nenhum entendimento polêmico na defesa do planejamento
familiar. A própria Constituição federal traz um
artigo expresso sobre o tema: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar
recursos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. Outras leis
esparsas também tratam sobre o assunto,
como a Lei n.o 9.263, que regulamenta o
texto constitucional, e a lei 11.935, que determina a oferta do planejamento familiar
pelos planos de saúde.
Como se vê, planejar a família é um direito e
um dever de todos, dever, inclusive, do poder público. Para isso, é necessário que haja um suporte
para que as informações sejam disponibilizadas,
inclusive os meios, de forma que todos possam ter
nos filhos motivos de realização pessoal e não de
apreensão, como se eles fossem encargos e não um
ato de amor e motivo de felicidade suprema para
sua família.
Elias Pinheiro é comerciante em Porto Alegre

Ruy Barbosa: “O águia” ou “a águia”?
Pelo professor WARLEY DE OLIVEIRA
Há alguns anos, em um vestibular da PUC-RS,
apareceram frases fazendo referência a Ruy Barbosa, chamando-o de O Águia de Haia e de A Águia
de Haia. Em rigor, a resposta mais adequada é A
ÁGUIA DE HAIA. . Dicionaristas famosos afirmam que “o águia” equivale a “safado”. “Pessoa
de grande talento”, possuidora de excelentes dotes
intelectuais, como era o caso de Ruy Barbosa, é A
ÁGUIA, ave notável pelo tamanho, pela agudeza
de percepção e pela capacidade de voo.

Tendo em vista a provocação feita no título, é
preciso ver por que chamar Ruy de O ÁGUIA é
ofensa. A tese encontra amparo em dicionários importantes. Para o Aurélio Cem Anos, e para o Aurélio
– Século XXI, “águia” como substantivo masculino
tem a acepção de “velhaco, tratante, espertalhão”.
O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define
“o águia” como “pessoa velhaca, espertalhona”. O
Grande Dicionário Sacconi da Língua Portuguesa,
além de comentar a ideia de “velhaco, espertalhão”,
acrescenta mais um sinônimo, o de “vigarista”.
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Saúde
Direito à saúde e os meios
processuais à sua efetividade
Por JANETE LEMES DA SILVA
Os meios pelos quais se busca a
efetivação no pedido de assistência à
saúde são diversos. No entanto, esses
instrumentos processuais que podem
ser manejados, frequentemente, são
ações condenatórias de obrigação de
fazer ou de obrigação de dar e o mandado de segurança. Em geral, traduz
o interesse da coletividade, o qual tem
respaldo no ajuizamento por meio de
obrigação de fazer pelo Ministério
Público. Em contrapartida, o mandado de segurança, por sua vez,
também garante a parte interessada
de buscar a proteção de seu direito
líquido e certo, este previsto, igualmente, na Constituição Federal de
1988. Geralmente, quando há abuso de poder ou ilegalidade do ato
pela autoridade pública ou agente
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, aqueles
que tenham a missão de fazer respeitar as leis, independentemente
das funções que exerçam, caberá
contra eles esse remédio heroico
que serve para assegurar o direito
violado, por ser o meio constitucional posto à disposição das partes à
proteção de seu direito individual
ou coletivo. Para impetração do
mandado de segurança, faz-se necessário que tenha havido violação
ou grave ameaça a direito líquido e
certo. Infere-se que o direito líquido e certo é aquele que pode ser
demonstrado de plano, por meio
de prova pré-constituída, sem a
necessidade de dilação probatória,
ou seja, basta o abuso do ato pelo
poder público, com a negativa do
requerimento essencial no que
refere ao pedido do paciente. Logo,
basta a sua existência, balizada na
sua extensão e apta a ser exercida
no momento de sua impetração.
Com esses meios de cabimento à
propositura de ação, é importante
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Pós-verão: como recuperar os
cabelos dos efeitos da estação
Por CLAUDIA GRAÇA E MIRIA ISBARROL

frisar que o direito à saúde é direito social, qualificado na ordem
internacional como direito de segunda geração, caracterizando-se
pela necessidade de uma atuação
positiva do Estado, embora esteja
intimamente ligado ao direito à
vida, que consubstancia norma de
aplicabilidade imediata.
Ocorre que não é possível atribuir à prescrição médica o caráter
absoluto que se vem dispensando
ao direito à assistência médica.
Isso porque a adequação e a lisura
da prescrição, assim como sua observância às peculiaridades do caso
concreto e à legislação pertinente,
exigem ampla produção de prova.
Além disso, a negativa de fornecimento de medicamento ou internação hospitalar normalmente
está amparada por atos infralegais
ou pela legislação infraconstitucional. Exemplo disso é a negativa de
fornecimento de medicamento a
pacientes ou a recusa de medicamentos que não possuem registro
na Anvisa. Contudo, essa via é amplamente utilizada, principalmente
em virtude da celeridade do procedimento judicial.
Janete Lemes da Silva é
advogada e pós-graduanda em
Processo Civil pela UniRitter
Laureate Internacional Universities.
E-mail: janete.lemes@terra.com.br
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Janete Lemes da Silva
OAB-RS 87026

E-mail: janete.lemes@terra.com.br

Prezados leitores, mais uma vez estamos
aqui conversando com você , trazendo um assunto que com certeza vai interessá-lo.
Os cabelos precisam de cuidado durante
todo o ano, mas é no verão que os fios precisam
de mais atenção. Depois da estação, os cabelos
costumam ficar ressecados, quebradiços e com
frizz pela grande exposição ao sol, mar e ao cloro da piscina. Os fios ficam ressecados e com
aspecto de opaco porque, com as agressões externas, têm mais dificuldade de produzir a oleosidade natural do cabelo. Além da poluição, sol,
mar ou piscina, o excesso de lavagem também
prejudica o couro cabeludo ao ponto de poder
resultar em uma descamação.
Para tratar, o ideal é começar a usar produtos específicos para o verão. Eles contêm, em
sua maioria, ingredientes hidratantes e protetor
solar para os fios, que ajudam a evitar mais danos na época mais quente do ano. Quem usa cabelo liso deve investir em termoprotetores que
diminuem os efeitos negativos de secadores,
chapinhas e babyliss.
O ideal é investir em hidratações em casa a
cada 20 ou 30 dias e usar xampus antirresíduos
a cada 15 dias porque o produto faz uma limpeza profunda nas escamas dos fios. Nos salões
de beleza, existem mais opções de tratamentos
reconstrutores mais turbinados, como o botox
capilar, selagem, blindagem, cauterização.
É importante também tratar de acordo com

cada tipo de cabelo. Os cabelos com química,
como tintura e alisamento, já fragilizados, ficam quebradiços e ressecados e precisam de
produtos específicos. O ideal é aliar tratamentos
de salão de beleza com xampu e condicionador
para cabelos quimicamente tratados. Já os cabelos loiros, além de danificados, podem ficar
esverdeados pela ação do cloro. Para evitar é
simples: ao sair da piscina, enxágue o cabelo
com água doce.
E sim, assim que chegar das férias, procure
o quanto antes seu “hair stislyst” para que ele
faça uma análise profunda de seus cabelos.
Todos estes cuidados com o seu cabelo devem ser feitos durante todo o ano. Assim ele
chega ao próximo verão lindo, hidratado e saudável e você sempre arrasando!
Um grande abraço e até a próxima edição.
Consultoras em beleza
Centro de Embelezamento Espaço Mulher

Sua saúde em primeiro lugar
Por JOSÉ ANTÔNIO SPECK MARTINS
A alimentação das pessoas hoje está muito
aquém do esperado, surtindo efeitos indesejados
no organismo, por conta do uso de agrotóxicos e
de outras substâncias impróprias. Nem a carne e o
leite escapam de contaminações variadas.
Diante disso, o suplemento alimentar se torna
uma necessidade, com procedimentos que devem
ser executados com supervisão de médicos e de
nutricionistas. Mas nem só esse tipo de
ingestão legal e sadia está presente em
nosso cotidiano. Outros meios duvidosos
são escolhidos pelos usuários para obter
determinados resultados, como se dá no
caso dos anabolizantes e das anfetaminas.
Falemos sobre elas.
Os anabolizantes contêm hormônios
animais e podem ter consequências
graves para a saúde, inclusive dos atletas.
Em geral, constituem perigo potencial
para a ereção normal do homem, além de darem
causa a arritmias e bradicardias. Já as anfetaminas
são verdadeiras “bombas químicas”, que causam
dependência e otimizam o funcionamento do organismo, deixando-o alerta num primeiro momento, mas causando depois cansaço, estresse, insônia
e perda de peso, além de diminuição de nutrientes,
com risco de morte. Sua permanência no mercado
em muito se deve a influências políticas poderosas.
Também não se pode olvidar nesse rol de
remédios perigosos os moderadores de apetite,

que tiram a fome e acabam afetando a saúde dos
usuários pela falta de uma nutrição adequada. O
perigo do uso inclui, para as mulheres, a inibição
da primeira menstruação, alterando seu corpo e impedindo uma vida sexual regular.
Cabe frisar ainda que as anfetaminas têm discutível emprego na reprodução humana, apesar de
eventuais efeitos colaterais, devendo sempre ter
acompanhamento médico. Também são usadas para
transformar gordura em músculo, geralmente com
busca de semelhança física com o sexo
oposto. Outras vezes, aumentam de forma desproporcional a força do usuário,
além de sua irritação, levando-o, em função disso, a tornar-se agressivo.
Não podemos esquecer que as pessoas precisam ingerir vitaminas, presentes em frutas e legumes.
Não raras vezes, elas dispensam
a casca, onde elas se concentram em
maior grau. Por fim, cabe recomendar
o controle do consumo de álcool e de cigarros,
responsáveis por doenças como infarto, enfisemas, cânceres e cirrose.
Como diz aquele bordão, “saúde é o que interessa, o resto não tem pressa”. Com saúde, podemos
ter uma vida mais feliz e cheia de realizações. Por
isso, temos que zelar por ela como quem cuida de
um tesouro, o mais precioso que temos.
Cardiologista e especialista em doenças
do aparelho circulatório.
Fone para contato: 92456999.
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Diversão
Os Grosso Véio homenageiam Gildo de Freitas
Por ANGELA M. FERREIRA MACEDO
Os Grosso Véio são uma dupla que
viaja por todo o Rio Grande do Sul e alémfronteiras para divulgar a música gaúcha.
Formada por Davíria Dias e Alberto de Los
Santos, ela na gaita e ele no violão, eles têm
levado arte, diversão e música para muitos
lugares, inclusive aqueles mais afastados,
onde são sempre bem-recebidos.
Agora, a dupla está envolvida com
um novo trabalho. Junto com Neuza de

Freitas, filha do cantor regionalista, estão
lançando um CD de homenagem ao eterno
Gildo de Freitas, com obras que o consagraram, como “Eu reconheço que sou um
grosso”, cujo tema não é novidade para
Os Grosso Véio. O trabalho já está pronto para ser apreciado pelo público. Para
fazer contato com a dupla para mensagens e animações de festas, além da
aquisição do CD, ligue (51) 8235.6318
- 8110.4850 - 8457.4911 - 8111.1950.
E-mail: osgrossoveio@gmail.com

Psicoterapia reencarnacionista
Por EDU AMARAL
A psicoterapia reencarnacionista é a nova
psicoterapia da reforma
íntima que utiliza como
principal ferramenta a
técnica conhecida por
regressão a vidas passadas ou também chamada
de regressão terapêutica,
pela qual ajudamos as
pessoas a saberem para o que reencarnaram, a libertaremse de conceitos
errôneos em relação à sua vida e a
aprenderem a aproveitar ao máximo
seu viver, tornando-se muito mais
felizes e compreensivas.
Aprendemos desde cedo a nos
comportar como vítimas da vida, ora
culpando nossos pais, ora culpando
nossos relacionamentos, ora culpando a nossa família, ou nosso governo,
ou por sermos muito baixos, ou muito altos, ou muitos gordos, ou muito
magros, ou pouco inteligentes. Ou
seja, não aprendemos a assumir a nossa vida, a entender que antes mesmo
de nascermos já fizemos as escolhas e
que a vida nos proporcionará o melhor
para cada um de nós, visando ao nosso
desenvolvimento mental, espiritual,
material e físico, e então viveremos o

melhor da vida.
Através da psicoterapia reencarnacionista
conseguiremos desconectar uma pessoa de
fatos traumáticos que
ainda estão ativos em
seu inconsciente, oriundos geralmente de
encarnações passadas,
que geram fobias, o
transtorno do pânico,
as depressões, os sentimentos inexplicáveis (solidão, abandono, inferioridade, ciúmes doentios) dores
e doenças sem diagnóstico, entre
outros. Além de se desligar de fatos
traumáticos, a pessoa se recordará de
vidas passadas, como era sua vida,
seu comportamento, suas atitudes e
poderá comparar com a vida de hoje
e então mudará a maneira de olhar a
sua vida.
Para que obtenhamos bons resultados e aconteça a mudança de
comportamento e da maneira de se
portar frente à vida, recomendamos
no mínimo seis encontros, sendo três
regressões e três consultas para podermos conversar e explicar sobre
esta nova maneira de viver a vida.
Cada sessão tem duração em média
de 1h30m e intervalo de 10 dias.

Advogado OAB-RS 79.941
Av. Getúlio Vargas, 908/801
Porto Alegre-RS CEP 90150-002
Fone (51) 3224-0394 - 9427-8940
E-mail: valentiniadv5@gmail.com
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Traumatologia, Ginecologista.
l Demais especialidades como: Psicologia, Oftalmologia, Nutrição e Medicina
do Trabalho serão cobradas taxas extras (consultar sede).
l EXAMES LABORATORIAIS: Os associados que tiverem IPÊ, quando realizarem
exames nos laboratórios credenciados com a apresentação da carteira da ABEMOSE, não irão pagar o fator moderador, pois a ABEMOSE cobrirá o mesmo.
l LABORATÓRIOS CONVENIADOS:
- Laboratório Exato e Rosetti (Exames Clínicos)
- Laboratório Santa Helena (Exames Clínicos)
- Fugare (Radiologia e Ecografia)
- Irradial (Radiologia e Ecografia)
- Laboratório Citoclin (Exames Ginecológicos)
l ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: Tratamento da Gengiva, Exodontia, Profilaxia
Dentária, Odontologia Preventiva para crianças, jovens e adultos, Orientação de
Saúde Bucal e Tratamento de Cáries em Geral.
l Demais tratamentos como: Restaurações, Ortodontia, Implantodontia, Endodontia, Periodontia e Clareamento Dentário, com descontos e parcelamentos
facilitados (consultar sede).
l ASSISTÊNCIA JURÍDICA: Profissionais qualificados e com vasta experiência.
l Primeira consulta sem cobrança e facilidades no pagamento de honorários.
l CONVÊNIO FARMÁCIA: Panvel e Farmashop de Manipulação.
l CONVÊNIO CRECHE: Instituição de Educação Infantil Cejuquinha. Faixa etária
de três meses a seis anos. Maiores informações: Rua Márcio Luiz Veras Vidor, 10 –
1º piso Foro Central. Telefone: (51) 3224-7539 / 3227-7419.
l CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO: Cartão Alimentação ou Refeição GREEN CARD.
l CONVÊNIO COMERCIAL: Loja de Vestuário, cama, mesa, banho, bazar, eletrônicos, material escolar, brinquedos e chocolates (Páscoa). Localizada na sede da
ABEMOSE.
l CONVÊNIO TELEFÔNIA MÓVEL VIVO: Ligações ilimitadas de Vivo para Vivo, 50
minutos em ligações para qualquer operadora, 120 MB de Internet e 15 SMS.
(Consultar Planos).
l CONVÊNIO ÓPTICO:
- Casa dos Óculos
- Ponto dos Óculos
- Armazém dos Óculos
l PRESTADORA DE SERVIÇOS:
- hidráulica
- pinturas
- Pisos e porcelanatos
Paulo (3241-2007, 9224-0427)
l Convênio com a Abemose
l CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Consultar Sede).

TODOS OS CONVÊNIOS E TAXAS EXTRAS PODERÃO SER DESCONTADOS EM FOLHA MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO DO ASSOCIADO E DISPONIBILIDADE DE MARGEM.
Atualizado até junho de 2015.

NOVO PARCEIRO

* Aparelhos auditivos | * Todo o suporte técnico após a aquisição
* É preciso retirar autorização na Abemose | * Consulte nossas
promoções e condições facilitadas

