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Campus
Tecnologia

Monitore você a sua residência através
do aplicativo da Central de Alarmes.

Motor de portão – RS 480,00
Concertina de Aço Galvanizado - a partir de RS 21,00
Alarmes - a partir de R$ 550,00
Kit Câmeras HD - a partir de R$ 1.600,00 (já instalado)
Interfone - a partir de R$ 180,00
Controles para portão - a partir de R$ 25,00
Outros itens:
Gravador digital de vídeo. WD - 3008 - 8 canais
Tripla ação no combate contra pernilongos/mosquitos,
ratos e morcegos
Econoplug até 35% de economia (o melhor
custo-benefício do mercado)
Guardião Lite (simples de usar) - suporta até
17 sensores e 5 controles remotos.
Endereço: Rua do Advogado, loja 3
– Em frente ao Supermaxi – Uberlândia-MG
Endereço: Rua do Motorista, 915 SL 3 CEP: 38412-286
E-maill: camerasturbohd@gmail.com
Fones (34) 99118-9587 e 99102-6604
UTILIZE O NOSSO ALARME, POIS ELE
É DE FÁCIL MONTAGEM E REMOÇÃO.

Expediente

Jornal Nosso Recado
Não pense
Jornalista e editora
em crise,
an
Ângela Maria Ferreira Macedo
uncie cono
sco
(MTE-RS 18.091)
Contatos: (34) 99234-4329 (TIM) e
98433 - 6928 (WhatsApp) E-mail: angelafadv@bol.com.br
Editora Megalupa CNPJ 21.260.489/0001-00

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO:
Seg. à Sexta 07hrs às 22hrs
Sábado 8hrs às 12hrs

Fone: 3211-6850

RAMBINHO - 99684 - 1675
JOHNATAN - 99107 - 6232

Av. Paulo Firmino, 110
B Jd. das Palmeiras
Ao lado do Posto Xodó, II
JR Fitness e Lutas
MATRÍCULAS ABERTAS
Venha conhecer nossas modalidades
com excelentes professores,
aparelhagem de musculação completa e
novos horários de lutas e zumba

Promoção
Sobrancelha -R$ 20,00
Pé e mão de segunda a sexta - R$ 25,00
Ganhe uma hidratação reconstrutora
fazendo luzes ou mechas
Fazemos depilação
Grátis o buço

Churrasqueiras
Arte em churrasqueiras e fogões à lenha

Av. Getúlio Vargas, 3417- Bairro Tubalina - Uberlândia-MG
elitechurrasqueira@hotmail.com Facebook: Elite Churrasqueiras
MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
500 g de feijão carioquinha cozido
e sem caldo 200 g de bacon
125 g de linguiça de porco
125 g de torresmo de barriga
200 g de carne de sol
1 xícara (chá) de farinha
de mandioca
1 cebola pequena picada
3 dentes de alho picados
Couve cortada bem fininha
sem o talo
6 ovos
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Compre uma pizza grande
e ganhe um refrigerante

Cozinhe o feijão em uma panela de
pressão e reserve.
Em uma panela grande, coloque o torresmo para fritar. Quando ele estiver
bem douradinho, reserve e deixe um
pouco da gordura produzida por ele na
panela, reservando o restante dessa
gordura.
Na mesma panela, frite o bacon até
dourar e reserve.
Em seguida, frite a carne com a cebola
e o alho e deixe dourar.
Retire a carne e frite a linguiça e reserve.
Refogue a couve. Atenção: tudo sendo
feito na mesma panela. Retire a couve
e, se necessário, acrescente um pouco
da gordura do torresmo pra fritar os
ovos (mexidos).
Retire o ovo e torre a farinha. Quando
a farinha estiver torrada, coloque todos
os ingredientes na panela novamente e
misture.
Quando essa mistura estiver bem encorpada, acrescente o feijão, tempere
com a pimenta a gosto e está pronto
para servir.

Dança e vivência:

a poesia da alma

Coreógrafo Ilmar da Silva Paula
A minha vivência com a dança
de forma pedagógica me levaram a
uma reflexão ampla. Durante todo
esse tempo, pude trabalhar de forma diferenciada diferentes corpos,
do adulto, da criança e da terceira
idade, que se tornaram dançantes
dentro de uma metodologia lúdica
de ensino. Pude aprender também
que há vários meios de começar a
desenvolver um trabalho coreográfico, reunindo teoria e prática numa
linguagem didática e inovadora.
Biografia: Ilmar da Silva Paula
iniciou seus estudos em dança no
ano de 1987. Atuou como bailarino e
coreógrafo do grupo de dança Conexão no período de 1987 a 2001.
Nesse mesmo tempo, também fez

A loja da mulher cristã

Moda casual
Moda evangélica
Companhia de Dança Expressão
- 1o lugar em Uberaba-MG

parte do grupo de dança de rua Turma Jazz de Rua e na Escola Centro
de Dança, onde pôde atualizar seus
estudos em balé e jazz. Depois foi
convidado a ingressar no grupo de
dança Talentos, onde pôde se profissionalizar.

Contatos: (34) 9256-1733 (TIM),ciadedancaexpressao@hotmail.com

Lingerie
Bolsas
Acessórios
Rua do Advogado, 608
Jardim das Palmeiras – Uberlândia-MG
Fones (34) 3213-1928 e 99963-1920 (Whats)

