
AVIVAMENTO

Você tem esperado por um avivamento? A sua 
espera é pelos outros ou você está disposto a ser parte 
do avivamento?

Todos nós gostaríamos de chegar num lugar onde 
todos são cheios do Espírito Santo e buscam viver em 
plena santidade, ver curas e sinais e ainda ver a multidão 
afluindo ao chamado do evangelho de Jesus Cristo.

Isso chamaríamos de avivamento, e certamente o 
seria, mas nós mesmos não estamos dispostos a viver 
assim tão fanaticamente para Deus. Nosso tempo está 
ocupado em coisas deste mundo e nossos sonhos ainda 
são de coisas daqui. 

Avivamento é quando alcançamos vida plena em Deus. 
Nós não podemos produzi-la, pois vem de Deus, mas 
podemos nos apresentar a Ele de tal forma que possa 
derramar sobre nós esta vida que Jesus nos trouxe:

“Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância” Jo 10.10

Todo avivamento começa pela oração, não pelo 
outro, como se o outro fosse culpado de não tê-lo, 
mas por mim que preciso me entregar e não ser 
impedimento da vida de Deus, como diz o profeta Amós:

“Busquem a mim e vocês viverão (avivarão)”. Am 5.4

Quem realmente quer o avivamento está disposto 
a perder tudo para obtê-lo. Começa com poucos e vai 
se multiplicando. Você quer o avivamento? Penso que é 
por isso que é tão comparado com um grande fogo que 
tudo queima, mas que foi incendiado por um pauzinho 
de fósforo.

Você está nesta caixinha que pode produzir a chama 
do avivamento!

Por Otocar Wondracek
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DE CASA EM CASA

07 a 13/7 - O AVIVAMENTO 
Avivamento é um dos temas mais queridos e discutidos 
na igreja. Muitos livros são escritos, pregações e 
seminários são realizados sobre o assunto buscando 
encorajar os irmãos a experimentar um avivamento. 
Avivamento tem a ver com vida, ou seja, com a vida de 
Deus em nós. E a vida de Deus traz consigo tudo que 
é próprio dela: poder, santidade, sabedoria, paz, amor, 
entre tantos outros atributos maravilhosos. Vamos 
considerar em nossas próximas meditações alguns 
elementos que a Bíblia aponta como indispensáveis para 
que esta vida esteja continuamente sendo manifestada 
em nós, ou seja, estejamos sempre em avivamento.

Avivamento requer obediência (Deuteronômio 
5.32,33)De nada adianta conhecer sem praticar. Jesus 
afirmou que uma das provas reais do discipulado é a 
obediência (João 15.14, Mateus 7.21).  
Como tem sido nossa disposição de obedecer ao 
Senhor? Sabemos o que Deus quer de nós e estamos 
prontos a corrigir tanto nosso pensamento quanto 
nossas atitudes para estarem em concordância com o 
que ele quer?

14 a 20/7 - Avivamento requer buscar o Senhor (Amós 5.4) 
Diariamente buscamos alimento, água, ar. Sem estes 
elementos nossa vida física não se sustenta, portanto, 
nunca os deixamos de lado.  Com que zelo então 
buscamos ao Senhor através de sua palavra (Mateus 

4.4) e da comunhão em oração (João 6.57)?  A decisão 
de alimentar nosso espírito com a mesma diligência com 
que cuidamos de nosso corpo é fundamental para que a 
vida de Deus esteja em nós. 

 21 a 27/7 - Avivamento é pela fé (Habacuque 2.4) 
Não há possibilidade de manifestação da vida de Deus 
naqueles que estão cheios de si mesmos (Jeremias 
17.5). Somente quando há confiança e dependência do 
Senhor é que o poder do alto age. Devemos reconhecer 
que toda a forma de soberba, orgulho e autossuficiência 
são como verdadeiros “extintores” de avivamento, 
apagando o fogo divino.  Há em nós a firme resolução 
de não confiar em nossa experiência, talentos e mesmo 
dons para viver e trabalhar para Deus?  
Estamos prontos a dar glória ao Senhor por tudo o que 
ele realiza em nós e através de nós?

28/7 a 3/8 - Avivamento é ressurreição (Lucas 20.36) 
A ressurreição de Jesus foi a precursora da ressurreição 
de todos os filhos de Deus. Logo será nossa vez de 
ressuscitar e então a vida divina finalmente tomará o 
lugar de nossa vida natural. Completa e definitivamente 
(1 Coríntios 13.10). A vida ressurreta não sofre com 
limitações, doenças, fadiga, tristeza ou outras tantas 
coisas que nos machucam hoje. Estamos esperando 
com expectativa o dia em que a vida de Deus nos 
tomará por completo? Encontramos consolo e força 
nessa gloriosa promessa que Jesus nos fez?

IGREJA NA ZONA SUL Por Otocar Wondracek

haverá reunião às 9h30 neste local.
Jesus não disse: “Vinde ao Jardim Verde Ipanema”, 

mesmo sendo ali o local de encontro da igreja para orar, 
fortalecer-se, animar-se, adorar o Senhor, partir o pão e 
conferir a doutrina da Palavra e até trazer os que vamos 
encontrando pelo caminho para conhecer a vida de 
Jesus na comunhão da igreja. Como podemos alcançar 
a zona sul?

Tudo começa na nossa casa, o reino de Deus que 
estabelecemos em nosso lar. Os vizinhos vão nos 
perguntar pela alegria e paz que irradiamos todo dia, 
vão ouvir nosso louvor em vez da televisão ligada, 
vão ver nossos jovens com outra aparência, verão 
nossos muitos relacionamentos de uma casa aberta, 
vão encontrar adolescentes sem crise, além da nossa 
disposição em servi-los. Tudo isso é verdadeiro quando 
amamos o Senhor de todo o nosso coração. Venha o teu 
Reino em nossa casa!

A ordem de Jesus foi a partir do lugar em que 
estavam, Jerusalém: Ide... até chegarem aos confins 
da terra!

Até agora congregamos mais na zona norte de Porto 
Alegre por razões lógicas, é onde a maioria dos irmãos 
se estabeleceu. Não devemos ser apenas lógicos, mas, 
acima de tudo, obedientes em expandir o reino de Deus. 
Não fomos chamados para fincar residência neste 
mundo. Somos forasteiros aqui e como igreja temos 
que olhar para a nossa cidade toda e alcançá-la com o 
evangelho de Jesus.

Dia 16/06 de junho demos um passo em direção à 
zona sul, reunindo nossos irmãos que residem nessa 
parte da cidade na sede da Associação de Moradores 
Jardim Verde Ipanema (Av. Saul Nonnemacher 152). 
Foi um encontro de alegria para os irmãos. Aproveite 
um domingo livre e vá também, mesmo que você não 
more lá. Todos os segundos e quartos domingos do mês 
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Partiu para os braços do Pai numa madrugada, antes 
de raiar o sol, nossa amada irmã Gelsa, que tanto amor 
e carinho esparramou sobre muitas e muitas vidas que 
testemunharam e irão testemunhar da preciosa graça 
de Jesus que ela soube repartir à sua família e à igreja 
de Cristo.

Ninguém melhor que seu querido marido e pastor 
Erasmo Ungaretti poderia expressar com maior unção e 
graça aquilo que brotou do fundo de seu coração e que 
transcrevemos nas linhas que seguem: 

Quero, em meu nome e de minhas duas filhas, Julie 
Anne e Susie Anne e da minha querida neta Emily, trazer 
para todos vocês a nossa gratidão pelo amparo moral, 
material e espiritual que dedicaram à Gelsa e a nós, de 
diferentes formas e maneiras, nesses dias difíceis da sua 
enfermidade pelos quais nós passamos. Sabemos que 
muitas preces foram feitas por vocês e por amigos e 
irmãos na fé daqui e de outras cidades do nosso país e de 
países e lugares distantes como Estados Unidos, Suécia, 
Suíça e outros mais.

Os últimos dias da querida Gelsa foram difíceis, mas a 
sua morte não foi um fim, mas sim um nascer para a Vida 
Eterna. Somos agradecidos pelos amados médicos de 
nossa congregação que, com muito carinho, a visitaram 
e oraram por ela. Somos imensamente gratos às irmãs da 
igreja que cuidaram dela durantes dias e noites em nossa 
casa e no hospital. Todas foram verdadeiras heroínas. 

Hoje (nove de junho) pela manhã, procurando um 
papel, encontrei um cartão que Gelsa me deu no dia de 
meu aniversário. Ali estava escrito:

“Graça é alegria, neste teu dia, é força e vigor. O 
Senhor te dê de suas bênçãos e te guarde! A seguir, 
vem o texto de Isaías 35.1-3 e 60.1, que dizem: O 
deserto e a terra se alegrarão; o ermo exultará e 
florescerá como o narciso abundantemente jubilará 
de alegria e exultará; deu-lhe a glória do Líbano, o 
esplendor do Carmelo e de Sarom; eles verão a glória 
do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as 
mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dispõe-
te e resplandece porque vem a tua luz e a glória do 
Senhor nasce sobre ti.”

Logo após ela escreveu: “Com muito amor e gratidão 
por tua vida e pelo privilégio de ter-te como meu esposo, 
amigo e companheiro.” Gelsa.

03/6/2019

21/6/1932
a

a Igreja te agradece
Gelsa Ungaretti,
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podemos experimentar um processo semelhante em 
nossa vida, impedindo o livre e sempre novo mover do 
Espírito Santo.

Nossas atividades, vida familiar, ministério, tudo 
passa a sofrer com o envelhecimento espiritual e se 
tornam rotineiros. Muitas vezes até perdem o sentido, 
se confrontadas com os alvos e propósitos que 
tínhamos lá no começo. Vemos os problemas, mas não 
temos as soluções. Por isso as críticas nos incomodam. 
Ou pensamos que temos controle de tudo e, assim, 
tentamos gerar algo novo com o nosso próprio esforço. 
Mas a falta da vida vai manifestar um vinho velho, 
seco e áspero. Mantemos tradições e fórmulas que 
funcionaram lá atrás porque eram fruto do mover do 
Espírito naquele momento.

Mateus 9.17 

Alguns meses atrás ouvi de um irmão chamado 
Eleazar M. Liñan a descrição de como era feita a 
recuperação ou renovação dos odres na época de 
Jesus, bem como as semelhanças desse processo 
com o que Deus faz em nossa vida para nos renovar 
espiritualmente. Esta palavra mexeu muito comigo e 
fui ler e meditar um pouco mais sobre o que Jesus falou 
naquele momento e como isto se aplica a nós.

Odre é uma vasilha feita de couro para guardar vinho 
ou azeite. No caso do vinho, a fermentação expande 
o couro, que deve ser flexível e resistente para poder 
suportar a força que vem de dentro. Se o odre perde 
essas qualidades ao longo do tempo, Jesus alerta que 

A RENOVAÇÃO DO ODRE Por José Gustavo
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Vinho novo fala de avivamento. Logo, quando 
pedimos por um avivamento, precisamos lembrar que 
há dois fatores envolvidos: o vinho (que vem de Deus – 
sempre novo) e o odre, que pode não estar adequado 
para recebê-lo.

Como, então, renovar o odre? Na época de Jesus 
(e creio que hoje ainda) a restauração das qualidades 
iniciais do couro depende de alguns passos, que nos 
ensinam também o processo de renovação espiritual.

1. COLOCAR O ODRE NA ÁGUA ATÉ FICAR 
COMPLETAMENTE ENCHARCADO - devemos ser 
lavados pela água, pela Palavra, para renovar a nossa 
mente segundo a vontade dele. 

Em Efésios 5.26-27, quando Paulo fala que o marido 
deve amar sua esposa, como Cristo ama a igreja, ele 
diz o seguinte. “(...) tendo-a purificado por meio da 
lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si 
mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa 
semelhante, porém santa e sem defeito”. Ruga é sinal de 
envelhecimento e só a Palavra de Deus pode evitar este 
problema quando o assunto é a vida com Deus. Não se 
trata de fazer um estudo, mas ler e ler e ler, até que a 
Palavra comece a limpar a minha mente, permitindo que 
o Espírito se derrame. A sabedoria terrena nos afasta de 
Deus, mas a sabedoria que vem do alto nos renova e nos 
leva para uma comunhão mais profunda com o Senhor.

Essa lavagem vai avivar nossa fé, porque a fé vem 
pela atenção à Palavra. Vamos crer que as promessas 
de Deus podem se cumprir. Uma mente renovada leva 
os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, 
nos anima, nos liberta. 

2. SECAR O ODRE COMPLETAMENTE - isto 
corresponde a tempos de silêncio e espera diante 
de Deus. Lamentações 3.26 diz que “bom é aguardar 
a salvação do SENHOR, e isso, em silêncio”. Estar em 
silêncio vai ajudar a afinar nosso ouvido para ouvir a 
voz de Deus, o que é cada vez mais difícil, devido a 
muitas distrações, muitas fontes de informação e até a 
pressão para fazer a obra. Por isso estamos tão longe 
dele, andando no “automático”. A mudança requer que 
esperemos em Deus, sem tentar resolver por nossa 
conta. É um exercício de paciência e perseverança, para 
que o trabalho do Senhor seja completo (Tiago 1.2-
4). Esperar em Deus pelas suas soluções e não tentar 

impor as nossas. A experiência religiosa (“eu sei como 
fazer”) é um odre velho.

3. COLOCAR O ODRE NO AZEITE - colocar no 
azeite significa estar em tempos de adoração e oração. 
Quando buscamos a Deus dessa forma vamos ser 
cheios do Espírito (Efésios 5.18). Vamos aprender a ser 
guiados pelo Espírito Santo que nos dá flexibilidade, 
novo brilho, nova unção, nova revelação de sua Palavra. 
Antes eu fazia do meu jeito. Agora o Espírito vai me 
ensinar a esperar pelo seu comando. Ele usa a Palavra 
(na qual estou encharcado – fase 1) para me conduzir 
passo a passo na forma, no tempo e na intensidade que 
Deus quer.

4. VIRAR O ODRE DO AVESSO - significa ver as 
coisas de uma perspectiva totalmente diferente. O 
problema não está fora, mas está dentro. É preciso 
abrir-se para expor as áreas escondidas; não somente 
pecados, mas também debilidades. Portanto, nesta 
fase é indispensável a ação do corpo através de um 
irmão chegado, amigo, discipulador, companheiro, que 
me ajudará nesta e nas duas próximas etapas. Uma 
vida fechada faz com que as debilidades se agravem e 
causem uma doença grave. Se estamos como odres 
velhos é porque estamos com algo arraigado, talvez 
amargura ou outra coisa que se enraizou. E isto precisa 
ser exposto. 

5. RASPAR POR DENTRO - significa eliminar tudo o 
que descobrimos que está arraigado no nosso coração, 
que foi o problema até então. Precisamos ir até o fundo. 
Talvez o perdão seja o mais difícil. Mas temos que raspar, 
limpar tudo e resolver este assunto. Caso contrário, não 
vamos conseguir avançar na renovação que Deus quer. 
Um completo e verdadeiro arrependimento começa 
pela confissão dos pecados, erros, maus hábitos, e 
continua com os frutos de arrependimento (2 Coríntios 
7.8-11). Talvez existam tradições que foram arraigadas 
em nossa vida e que não correspondem à verdade de 
Deus. Uma frase que ouvi expressa bem o problema: “O 
avivamento de uma geração tem o poder de derrubar as 
tradições do avivamento na geração anterior”.

6. COSTURAR NOVAMENTE POR DENTRO - 
significa ser fortalecido no homem interior (Efésios 
3.16-18). Quando Jesus fala do risco de se colocar 
vinho novo em odre velho, ele diz que o odre poderia se 
romper. Mas, neste ponto do trabalho de renovação, o 
nosso espírito está tão sensível que percebemos que 
não estávamos bem, que havia partes rompidas que 
precisavam ser costuradas. O avivamento não começa 
como um “passe de mágica” depois de uma oração. 
Começa de dentro, com o quebrantamento das pessoas 
que estão sendo avivadas. Menos do homem natural e 
mais de Cristo.

7. FEITO ISSO, AGORA É VOLTAR O ODRE AO SEU 
ESTADO ORIGINAL. Já estamos renovados e prontos 
para receber vinho novo. Agora podemos voltar a 
ministrar sendo diferentes, porque houve mudança 
profunda. Vemos com clareza coisas que antes não 
víamos. Realizamos mudanças que trazem renovação 
para nossa vida, casamento, família, igreja.
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infância, relatando assim sua caminhada com Deus. 
No domingo de manhã tivemos o café especial para 

as crianças que estavam se despedindo dos retiros dos 
pequeninos, iniciando a sua adolescência. O irmão Jetro 
Weber trouxe um lindo testemunho a respeito da honra 
aos pais e de que fazendo isto alegraremos o coração do 
nosso pai que está nos céus. 

No encerramento tivemos a ministração da tia Inês 
sobre a vida de Paulo: suas viagens, seu testemunho e a 
autoridade que ele tinha, concedida pelo Espírito Santo, 
ao escrever a epístola de Efésios nos encorajando a 
vestir a armadura do Senhor diariamente. 

Que possamos cantar junto com as crianças: 
Com a armadura de meu Deus 
o inimigo vou vencer, 
com a Bíblia e com a fé 
vou permanecer. 
Firme sim, firme sim, firme vou ficar...
Que nossas crianças estejam preparadas para dias 

difíceis que virão, cheias do Senhor e revestidas por Ele, 
em nome de Jesus oramos.

discutidas com a participação de todos os adolescentes, 
através de oficinas que aconteceram nas tardes do 
retiro. Durante essas oficinas, os jovens e adolescentes 
se dividiram em grupos e trabalharam mais a fundo: 
machismo e feminismo, em contraste com o padrão de 
Deus; a imagem e a auto-estima (com seus complexos de 
superioridade e inferioridade); o papel das redes sociais 
na formação da identidade (distorções da realidade e 
suas consequências); o ateísmo e a teoria da evolução; 
e, por fim, o contraste entre a verdade e as “fake news” 
com as crises que vivemos hoje com a integridade das 
informações. Todo esse trabalho foi finalizado com chave 
de ouro na noite especial de sábado, quando todos 
os grupos apresentaram teatros, músicas e cartazes 
sobre os respectivos temas. Grande riqueza de Deus 
manifestada na vida e nos dons de cada um!

Um retiro que marcou nossas vidas e restaurou nossa 
identidade, em Cristo, como filhos de Deus. Com certeza 
vai deixar saudades...

Nos dias 25 e 26 de maio estivemos em retiro na 
chácara Figueira Frutífera, em Viamão, com as crianças 
de 10 e 11 anos. No sábado de manhã as 74 crianças 
foram recebidas com muita alegria pelos professores 
e tios conselheiros. O retiro iniciou com uma preciosa 
palavra do tio Telmo sobre a armadura de Deus. O texto 
de Efésios 6.11: “Vistam-se com toda a armadura de Deus, 
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo” foi 
memorizado e ensinado, buscando fortalecer a decisão 
das crianças em estarem prontas a se defender do 
inimigo através dos recursos que Jesus nos deu.

Durante a tarde, todos se divertiram muito em uma 
alegre gincana organizada pelo irmão Márcio Rocha, que 
tinha como objetivo encontrar as partes da armadura 
de Deus resolvendo enigmas e procurando pistas, 
finalizando com o relato de como usar cada parte da 
armadura em suas vidas. À noite as crianças receberam 
uma emocionante surpresa, pois cada pai tinha deixado 
um breve recado em vídeo para encorajar seus filhos a 
ficarem firmes na fé. Em seguida as crianças puderam 
receber uma palavra e o testemunho de nosso querido 
pastor Ismael, que contou sua história de vida desde a 

IDENTIDADE
Este foi o tema central do nosso retiro de 

adolescentes de junho com a galera de 15 a 17 anos. 
Nosso querido Samuel Farias compartilhou alguns 
aspectos muito importantes deste tema, começando 
pela paternidade de Deus e nossa identidade como Seus 
filhos, passando por temas como identidade de gênero, 
nossa imagem como seres espirituais e não apenas um 
corpo físico, mas também as marcas que carregamos 
e deixamos, como discípulos de Jesus, por todos os 
lugares onde andamos.

A condução do Espírito Santo foi linda e produziu 
entre nós quebrantamento, cura, arrependimento, 
lágrimas e, claro, algumas boas risadas também! Além 
disso, pudemos denunciar juntos algumas sutilezas e 
enganos que o inimigo usa para roubar a nossa identidade 
e destruir tudo o que Deus estabelece e diz.

Algumas dessas sutilezas foram exploradas e 

RETIRO DE CRIANÇAS DE 10 E 11 ANOS

RETIRO DE ADOLESCENTES - JUNHO/2019

Por Luís Silveira

Por Nícolas Wondracek



LOCAIS E 
HORÁRIOS 
DOS ENCONTROS 
DA CONGREGAÇÃO

Canoas 
Gilberto Daniel (3032-1997), 
Roberto Moreira (3922-1708) 
e Leandro Betim Ribeiro 
(99725-5766)

Dois Irmãos 
Ilário Dresch (3564-3889)

Gravataí 
Adriano Alves (3490-5977) e Dione 
Almeida (3484-1887)

Novo Hamburgo 
Aguilar (3097-5991)

São Leopoldo 
Mauro Werkhäuser (3568-8661)

(congregações servidas por nós)

REGIÃO 
METROPOLITANA

Responsável: Equipe editorial - igrejapoasecretaria@gmail.com

SECRETARIA - Atende das 9h às 12h. Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580 
(entrada pela rua ao lado). Fone 3398-3285 - Adriana. 

Tiragem: 1.100 exemplares, distribuição interna e gratuita

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Baixe o aplicativo Praticantes 
e acompanhe as informações 
e pedidos de oração dos 
irmãos diretamente quando 
são compartilhados!

Marcelo
Franciele&

Batizados 
em julho
Kelvin Pflüger Amaro 
(Adriano Amaro)
Nicole Pflüger Amaro 
(Betina Amaro)
Willian Ferreira Aratani 
(Fábio Gomes)

Comunicações

Colégio Marechal Rondon (CAMAR) 
Rua Mali, 255 - domingos, às 18h - Secretaria (51) 3398-3285
Bairro Indio Jari 
Rua Caiapós, 142 - 2º e 4º domingo do mês, às 9h - Eduardo (51) 9 9948-7755
Cachoeirinha 
Rua Campos Sales, 109 - domingos, às 9h30 - José Acosta (51) 3469-5938 
e Everton Tonin - (51) 9 9977-2031
Chácara Figueira Frutífera 
RS 118 n° 2285 - Viamão/RS - quintas-feiras às 20h 
Rafael  (51) 99268-7809 e Jorge  (51) 98111-0890
Zona Sul 
Av. Saul Nonnenmacher, 152 - Campo Novo - 2º e 4º domingos do mês às 9h30. 
Secretaria: (51) 3398-3285

BATISMO - Dia 3/8, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR - Dia 4/8, às 18h no CAMAR.

ENCONTRO DE EDIFICAÇÃO 
Dias 24 e 25 de agosto na Aliança. Inscreva-se com 
Adriana pelos telefones 3398-3285 ou 99909 4161.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS E ADOLESCENTES 
Sábados, às 19h na Aliança - (Av. Baltazar de O. Garcia, 3580) 
Fique atento a programações especiais divulgadas via 
Facebook e Instagram: @jovenspoa.

ORAÇÃO PARA TODOS - Terças às 6h30 da manhã. Rua 
Dr. Barbosa Gonçalves, 273 - Bairro Chácara das Pedras, 
informações com Irlan Menegon (51 99315-3978).

ORAÇÃO DAS IRMÃS - Terças às 15h. 
Rua São Vicente, 546 - apto 208 (casa da irmã Nedy Ozório).

OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA 
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO, 
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

Junho 2019

Casamento

Conheça e divulgue nossa livraria virtual: 
www.livrariadacomunidade.com.br

Nossa página está renovada - acompanha lá: 
www.igrejaemportoalegre.com.br



Anunciar neste espaço é uma forma de cooperar com a obra do Reino, procurar 
estes profissionais cristãos é uma maneira de “preferir-nos em honra”, como diz 
em Romanos 12:10. Para informações ligue: 3340.8946 ou 9918.8544 - com Vitor.

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS,
 

ORAS, MONITORES, TABLETS E SMARTPHONES;NETBOOKS, IMPRESS

     VENDAS; AULAS PARTICULARES DE INFORMÁTICA;
 

            ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO.   LUNARDI

Florival Lunardi - 985222647

LUNARDI COMPUTADORES

Alessandra Lunardi - 32370194 (pela manhã) 
florival.lunardicomputadores@gmail.com

Dr. Ervino Roll – OAB/RS 9.907
Dr. Marcelo Braz – OAB/RS 78.746

Dra. Christine Roll – OAB/RS 57.097

Av. Otávio Rocha, 116, conj. 51, Centro, POA
Fones (51) 3224-5365 e 3212-5906

DIREITO DO TRABALHO,
DIREITO DO CONSUMIDOR E INSS

ENCANADOR 
GILSON

(51) 99818-2512

MANUTENÇÃO, REFORMAS E 
SERVIÇOS DOMÉSTICOS.

Hidráulica (encanador e desentupidor).
Serviços de reparo em instalações 

hidráulicas.


