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As diferentes manifestações religiosas procuram amenizar o momento de perda de 

um familiar. Cada uma oferece um conceito diferente no rito de passagem. 
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NOSSA GENTE

Trabalhamos num segmento muito sensível, pois estamos 
presentes no pior momento que pode passar uma família:  
o óbito de alguém que se ama. Por mais que tenhamos 
experiência e treinamento para prestar um serviço com pro-
fissionalismo, sempre temos em mente o aspecto humano. 
Procuramos oferecer acolhimento e passar tranquilidade 
aos familiares para que possam focar nas homenagens a 
quem parte e prestar assistência aos que ficam e sofrem 
com a perda.

Por mais que façamos nessa hora, sempre nos pergun-
tamos: “o que podemos fazer a mais”? Refletimos e chega-
mos à conclusão de que nosso negócio não é a morte, pelo 
contrário, é a vida do associado e seu bem-estar. A morte 
é inevitável e o funeral é onde temos 100% de certeza que 
vamos estar presentes [pelo menos, o nosso corpo]. Mas, o 
que fazer até este dia chegar? Será que viver é nascer, cres-
cer e morrer? Viver é mais do que simplesmente passar pela 
vida. É preciso ser feliz, fazer feliz. Cuidar de si mesmo e de 
quem se ama. Caminhar juntos, compartilhar experiências, 
multiplicar sorrisos.

Cuidar da saúde é amar a vida. Então, cuide-se! Use a 
Rede Conveniada Angelus ou indique fornecedores de sua 
confiança que vamos analisar, dentro de critérios de qualida-
de, sua inclusão em nossa lista de conveniados. 

Em especial, às mulheres lembramos o Outubro Rosa: a 
melhor arma contra o câncer de mama é a prevenção. Em 
novembro, é a vez dos homens dedicarem especial atenção à 
saúde fazendo os exames preventivos para câncer de próstata 
inspirados pelo Novembro Azul. 

Viva mais e melhor!

Cuidar da saúde é amar a vida!
EDITORIAL

Ary Bortolotto,
Diretor do Grupo Angelus

A Angelus tra-
balha para que 
seus funcionários 
tenham o melhor 
suporte para aten-
der os clientes com 
qualidade. Seus 
estagiários apren-
dem desde o início 
com os funcioná-
rios mais experien-
tes como funciona 
o trabalho na empresa. Jovens têm a oportunidade 
do primeiro emprego em uma organização que 
preza pelo bom atendimento.

Agnes Henzé é estagiária há dois meses no 
setor de Telemarketing, que fica na loja matriz, na 
Avenida Oscar Pereira número 225. Ela conta que 
os colegas mais experientes a tratam com respeito 
e tem paciência para ensinar. “O companheirismo 
é muito grande”, segundo Agnes. Este é o primeiro 
emprego da jovem de 17 anos, que está cursando 
o terceiro ano do ensino médio. Ela espera ser 
efetivada, pois está gostando muito de trabalhar 
na Angelus.

“A dificuldade é por se tratar de um tema 
sensível. As pessoas não querem falar sobre isso, 
mas nós esclarecemos que os planos são uma pre-
caução”, afirma Agnes.Para reverter o cliente, ela 
argumenta que a Angelus oferece total assistência, 
tanto jurídica quanto psicológica, pois o foco da 
empresa é a vida.

Todos os estagiários passam por um período 
de treinamento e fazem escuta nos colegas mais 
experientes para aprenderem as técnicas de venda 
e a argumentação. Agnes diz que “a supervisora 
está sempre disposta a ajudar e trata todos os 
estagiários com muito respeito”.

O setor de Telemarketing da Angelus conta com 
30 funcionários, sendo dez estagiários. O programa 
de estágio na área de vendas começou em 2017 
e está proporcionando a primeira oportunidade de 
emprego para diversos jovens.

Angelus dá estrutura de 
aprendizado para jovens

Agnes Henzé/Arquivo Pessoal

Agnes Henzé
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EM FOCO

O falecimento de um familiar é por si só um mo-
mento de muita tristeza. Mas além do sofrimento é 
preciso lidar com obrigações legais inesperadas por 
conta do desconhecimento do processo.

O advogado Flávio Renê Claudy Gomes (OAB/RS 
80.573), que atua no Serviço de Assistência Jurídica 
(SAJ) da Angelus, explica quais medidas devem ser 
tomadas quando da morte de alguém próximo.

As medidas a serem tomadas vão depender das 
particularidades do falecimento, por isso o ideal é 
que os parentes procurem orientação jurídica.

Normalmente as questões tratadas pelos fami-
liares são previdenciárias, sucessões patrimoniais 
e seguros. Em geral, a Previdência deve ser tratada 

com o INSS ou com a prestadora contratada. 
A sucessão patrimonial é a formalização da trans-

missão de bens, então deve-se fazer um inventário 
num prazo de 60 dias para fazer o inventário. Caso 
haja dívidas em nome do falecido, elas devem ser 
quitadas com o patrimônio da pessoa.

O SAJ é um benefício disponibilizado pela Angelus 
Serviços Funerários à família por ocasião do óbito 
de um familiar, e aos associados da Angelus Plano 
Funeral Familiar durante toda a vigência do contrato.

Atendimento SAJ: Na sede da Angelus, às quintas-
-feiras, das 9h às 12h, com marcação de horário, 
pelo telefone 3235.7400; ou no escritório, em dia/
hora marcada pelo fone 3086.0868.

Recomendações legais para o momento do luto

“O luto nunca pode ser negligenciado”. A afirmação 
é da psicóloga do Serviço de Assistência Psicológica 
(SAP) da Angelus, Karina Polido (CRP 07/16890). O 
momento da perda é muito doloroso e geralmente leva 
a um estado de luto, quando a pessoa fica triste, quieta, 
sem vontade de comer nem de falar. Amigos e familiares 
por vezes tentam animar quem está de luto tentando 
levar a pessoa para sair ou conversar. 

Karina disse que não respeitar o luto ou tentar 
abreviá-lo antes do tempo é um erro frequentemente 
cometido.“O enlutado precisa cuidar de si. Estar atento 
às suas necessidades e limites. Nem sempre o que faz 
bem para um, faz bem para o outro. Nesse momento 
é bastante comum que amigos e familiares queiram 
ajudar oferecendo conselhos, mas que embora sejam 
bem-intencionados, nem sempre ajudam de verdade, 
já que a pessoa leva em consideração a sua própria 
experiência de luto”, diz a psicóloga.

Também é preciso compreender que tristeza profun-
da não significa depressão. Para se configurar depres-
são, o paciente deve ter um diagnóstico do psicólogo, 
que vai avaliar a intensidade e persistência de sintomas.

Por vezes, se tem a ideia de que uma pessoa que 
passa muito tempo enlutada está em depressão, porém 
Karina afirma que o “luto leva o tempo que precisar. 
Uma vez que ele é um processo de adaptação à falta de 
alguém importante, o tempo que o enlutado vai precisar 
para se adaptar a essa mudança é individual. Algumas 

pessoas precisam de meses, outras de anos. Não existe 
certo e nem errado nesse sentido. Tem mais a ver com 
os recursos de enfrentamento que o enlutado possui”.

O Serviço de Assistência Psicológica (SAP) é um 
benefício disponibilizado pela Angelus, em parceria 
com profissionais conveniados. Famílias associadas e 
à Angelus Plano Funeral Familiar têm direito ao aten-
dimento por ocasião do luto ou em qualquer situação 
que requeira a intervenção de um psicólogo tais como 
questões familiares, relacionamentos e crises, de um 
modo geral.

Atendimento SAP: Na sede da Angelus, às terças-feiras, 
das 9h às 12h, com marcação de horário, pelo telefone 
3235.7400; ou no consultório, em dia/hora marcada pelo 
telefone 99315.6550.

O luto leva o tempo que precisar

Karina Polido, psicóloga do SAP da Angelus

Karina Polido/Arquivo Pessoal

Profissional do SAP, Karina Polido alerta que não respeitar o momento do enlutado é um erro
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A  dor e a saudade são inevitáveis diante da 
partida de entes queridos. Toda religião pro-
cura amenizar este momento e todo cuidado 
é fundamental para minimizar ao máximo 

outras preocupações inerentes ao momento do óbito. 
O conceito de morte é muito relativo na prática dos 
ritos. E como as diferentes religiões lidam com a morte?

O padre Filipe Maciel Pereira, da Paróquia São 
Cristóvão, de Porto Alegre, reforça que o catolicismo 
não vê a morte como o fim total da existência humana. 
Assim como Cristo passou pela morte e ressuscitou, 
qualquer ser humano passará por ela. No Brasil, existe 
um documento elaborado pela Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) denominado “Nossa Pás-
coa”, que contém várias sugestões de celebrações e 
orações para os momentos das “encomendações” do 
falecido à Misericórdia Divina. 

Ao mesmo tempo, publicado pela Paulus e Paulinas 
Editoras, no “Sacramentário”, existe uma sugestão de 
rito de exéquias, diferente do Nossa Páscoa. Em suma, 
deve-se respeitar as balizas das crenças da fé cristã.
No entanto, em algumas realidades, existe um serviço 
bem estruturado de plantões de ministros, leigos e 

ordenados, que atendem os cemitérios em suas enco-
mendações. Nas missas de sétimo dia, primeiro mês e 
primeiro ano de falecimento se faz uma menção com 
as palavras de esperança e se recorre à Virgem Maria. 

A doutrina espírita, segundo Guilherme del Valle, 
integrante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 
não tem rituais ou práticas exteriores. O espírito con-
tinua vivo após a extinção da vida física, que deve ser 
valorizada e respeitada ao máximo. A desencarnação 
é um momento que gera certa perturbação, pois no 
estilo de vida materialista se “endeusa” o corpo físico. 

A doutrina não tem ritual de morte ou funerário, 
mas o espírita busca contribuir para que este momento 
seja o mais harmonioso possível, estimulando a oração 
ao desencarnante, aos familiares, assim como pala-
vras de consolo e entendimento acerca do assunto, 
aclarados pelo Evangelho de Jesus à luz do espiritismo.

TESTEMUNHA DE JEOVÁ 
Uma oportunidadepara mostrar amor e consolação 

Para as Testemunhas de Jeová, a crença não acha 
que um funeral é uma ocasião para diversão. Pelo 

PÁGINA CENTRAL

Fé que ajuda a enfrentar o luto
Ouvimos líderes da Umbanda, do Catolicismo, do Judaísmo, da Igreja Batista,

da Assembleia de Deus, dos Testemunhas de Jeová, dos Espíritas e dos Messiânicos

Confira a orientação das diferentes manifestações religiosas sobre a passagem de um familiar

Montagem/A Hora da Angelus
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contrário, o encara como uma oportunidade para 
mostrar amor e consolação. Não praticam nenhum 
costume que se baseie na crença de que os mortos 
estão conscientes. Não realizam nenhum desses cos-
tumes porque obedecem às ordens da Bíblia. A Bíblia 
ensina que vai acontecer uma ressurreição e que um 
dia ninguém mais vai morrer. Essa esperança também 
ajuda a não ficar excessivamente triste e nem praticar 
rituais que desagradam a Deus.

Já a Assembleia de Deus, segundo o pastor Rudi-
mar Couto, defende que a morte é algo que não os 
incomoda porque creem na vida eterna após a morte 
física. Os ensinamentos bíblicos e ortodoxos falam 
de duas ressurreições. A primeira só para os salvos 
em Jesus, a segunda é no juízo final. A morte para 
quem tem seguido os ensinos de Jesus e passado 
pelo novo nascimento é só um meio para estar com 
Jesus. Os conhecedores da palavra de Deus encaram 
naturalmente. Quando alguém morre, é feito um culto 
fúnebre onde se faz um pequeno sermão concernente 
a essa doutrina. Os familiares são consolados pelas 
promessas na palavra de Deus.

IGREJA BATISTA 
Vida é um dom de Deus

O pastor Ivo, da Igreja Batista da Floresta, em Porto 
Alegre, afirma que seus seguidores entendem que a 
vida é um dom de Deus. É ele quem governa o início 
e o final. Não há desespero. Confiam que Deus está 
presente. Se faz um culto de gratidão, e na hora que a 
pessoa morre o corpo fica na terra, mas ela já está na 
presença de Deus. Não há cerimônia para pedir pela 
alma ou algo do tipo.

Entende-se que isso já é um grande consolo. Há 
a esperança quanto à eternidade com Deus. O fato 
de a pessoa ter sido batizada é importante aqui na 
Terra, mas na eternidade da salvação isso não está 
contando. O que interessa é se essa pessoa durante 
a sua vida teve a oportunidade de dizer que crê em 
Cristo como Salvador.

UMBANDA 
A reencarnação do espírito

Os ritos da Umbanda são muito próximos do ca-
tolicismo. O pai Salun, presidente da Federação de 
Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo, res-
salta que a religião não crê na ressurreição igual Jesus 
Cristo, apenas na reencarnação do espírito. Se faz o 
ritual que realiza a passagem com dois sacerdotes. No 

corpo, passa-se óleo e Pemba (giz de fabricação espe-
cial) e outros elementos. Existem pessoas que guardam 
objetos do falecido. Se conforta muito os familiares no 
momento e depois de alguns dias. Quando a pessoa 
falece, alguns aceitam receber a guia (colar típico da 
crença) da pessoa. Costumam pedir licença para que 
só fiquem os familiares mais íntimos e em 10 minutos é 
feita a passagem. O ritual funeral é muito sentimental.

Segundo a responsável pelo site Perdas e Luto, 
Ivana Clark, ministra da igreja, para os messiânicos a 
morte é um processo natural e o espírito continua vivo 
e vai para o mundo espiritual recomeçar uma nova 
vida. Essa separação do corpo espiritual do corpo 
material ocorre pela testa, pelo umbigo ou pelos pés, 
de acordo com o nível espiritual de cada um, e por 
diferentes razões, como  doença, acidente ou velhice.

A morte significa que o homem terminou sua 
missão no mundo material. Embora a morte seja um 
processo natural e comum a todos nós, não é um 
processo fácil devido ao  nosso forte apego ao mundo 
material; e esse processo se torna muito mais difícil 
para as pessoas que acreditam somente no mundo 
visível e, principalmente, para os que não têm uma 
religião ou não acreditam em Deus.

JUDAÍSMO 
Vida após a morte

Conforme a Congregação Israelita paulista, o Juda-
ísmo indica a ideia de vida após a morte, onde postu-
lado da teologia judaica, porém não uma afirmação. 
Para os ortodoxos, a noção de “vida após a morte” é 
uma declaração da crença na vinda do Messias, que 
ressuscitará fisicamente os mortos. Para os judeus 
liberais, a ideia é mais figurativa do que literal, pois 
existe a terra dos vivos e existe a terra dos mortos. A 
ponte entre elas é o amor. Seguindo o exemplo da-
queles que partiram, dedicando a vida à perpetuação 
dos seus ideais, se concede a imortalidade. 

O Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos indica 
que a morte é uma transição deste mundo para o 
mundo pós-terreno. Na visão islâmica o corpo huma-
no foi criado do barro, e o espírito e a alma humana 
foram criados por decisão divina. Por isso, quando 
o ser humano vem a falecer, ele abandona o corpo 
neste mundo terrestre e se submete a uma determi-
nação divina. Em função disso, a religião islâmica 
considera a morte como uma ponte para passar a 
uma outra vida, e esta outra vida o homem pode 
construí-la por meio de suas ações praticadas nesta 
vida espontaneamente.

PÁGINA CENTRAL
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ANGELUS EM AçãO

É comum que as famílias tenham re-
médios em casa para utilizá-los em caso 
de emergência ou alguma doença menos 
grave. Pessoas que precisam de remé-
dios para tratar de doenças mais graves, 
que tomam com receita médica, também 

armazenam em sua residência os medicamentos.
Mas para que os remédios não se tornem problemas 

devemos tomar algumas precauções ao armazená-los em 
casa. Os produtos devem ser guardados em local fresco e 
seco, longe do alcance de crianças e animais. Se o medi-
camento necessitar refrigeração, deve ser armazenado na 
geladeira, mas nunca na porta, para evitar grandes varia-
ções de temperatura quando o eletrodoméstico é aberto.

O vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia 
(CRF), Roberto Canquerini, ressalta que os medicamentos 
devem ser mantidos longe da umidade, do calor e da 
luz solar direta.“De preferência, dentro das embalagens 
originais, acompanhados das bulas”, destaca Canquerini. 

O dirigente afirma ainda que não se deve armazenar 
os medicamentos na cozinha ou no banheiro, pois  podem 
ser expostos ao calor excessivo e à umidade. Também 
é fundamental observar as orientações do fabricante.

Além dessas orientações, há sempre a restrição 
quanto a automedicação, que pode comprometer a saúde 
coletiva, pois o vírus e bactérias podem ficar mais fortes 
quando tomamos um medicamento e paramos antes 
que a doença seja totalmente eliminada do organismo. 

“Quando o medicamento for prescrito pelo médico, 
o farmacêutico, melhor do que ninguém, orientará seu 
uso correto e seu armazenamento adequado”, conclui.

Cuidados ao guardar
os seus remédios

A fachada da filial da Angelus na 
Avenida Venâncio Aires em Porto Ale-
gre foi renovada. A concepção inicial 
do projeto era modernizar a fachada, 
mantendo o design do prédio antes 
da reforma.

O designer Jean Tierri foi contratado para ser o res-
ponsável pelo desenvolvimento do projeto. Para o profis-
sional, o trabalho foi dar uma nova aparência, limpando 
a imagem do prédio antes do trabalho.

Para isso, foi feito um toten com a logomarca da 
Angelus em um formado que remete para a fachada da 
loja matriz, na Avenida Oscar Pereira, também na capital 
gaúcha. Como o entorno apresenta uma poluição visual 
pela quantidade de prédios comerciais, a proposta apre-
sentada por Tierri foi valorizar ao máximo a logomarca 
da empresa.

Na parte superior do prédio foram trabalhados os 
vidros, com um tom mais escuro. Já o interior apresenta 
um revestimento para passar a impressão visual de que 
há cortinas no local. “Nós procuramos deixar o ambiente 
mais clean”, diz Tierri.

O profissional conta que o projeto foi elaborado a partir 
de imagens em 3D. As alterações propostas no projeto 
visavam facilitar a identificação da Angelus, mas aprovei-
tando o que há de mais moderno na arquitetura. “Tudo 
isso ajuda o acesso das pessoas aos serviços”, comenta.

Tierri ressalta que o resultado atingiu as expectativas, 
agregando mais valor à marca. A fachada da loja matriz 
também passou por uma modernização, com o letreiro 
do lado direito do prédio recebendo nova iluminação.

Filial do Bom Fim
destaca logomarca

Em sua 10ª edição, a campanha nacional Outubro 
Rosa visa conscientizar pacientes com câncer, familiares 
e amigos sobre a importância no enfrentamento da doen-
ça. O autoexame, apesar de um dos focos da campanha, 
não é o suficiente para a detecção precoce da doença. 
Dados do Instituto Nacional do Câncer — INCA, estima-
timam para o biênio 2016–2017 600 mil novos casos.

Existem organizações que projetam a campanha no 
mês. O IMAMA - Instituto da Mama do Rio Grande do Sul 
nasceu de um grupo de mulheres, pacientes da masto-
logista e presidente do instituto Maira,Caleffi que, diag-

nosticadas, participavam de um grupo psicoterapêutico. 
“Incentivar a conversa com a equipe médica, aproximar-se 
de instituições de apoio e conhecer seus direitos são os 
objetivos da campanha” afirma Maira.

Outra organização é a FEMAMA (Federação Brasi-
leira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da 
Mama) que concentra uma rede de 70 instituições 
ligadas à saúde da mama,  A instituição atua na arti-
culação de uma agenda nacional única para influenciar 
a formulação de políticas públicas de atenção à saúde 
da mama.

Outubro Rosa 2017 incentiva pacientes com câncer de mama

Jean Tierri/Arquivo PessoaliStockphoto/Divulgação
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ESTILO DE VIDA

No auge dos seus 62 anos, Rubenir da Silva Me-
nezes trabalha há mais de 30 anos na mesma área: 
mecânica. Antes de se aposentar, ele se dividia nas fun-
ções tanto de mecânica quanto de elétrica automotiva. 

Atualmente, sua casa é a Retificadores de Motores 
Azenha (Rua Plácido de Castro, 138) em Porto Alegre. 
Com muita saúde e disposição, ele cumpre sua carga 
horária sem dificuldades. 

Desde 2014, Rubenir é associado da Angelus, que 
conheceu por meio de amigos. “A Sandra e o Marcos, 
meus amigos, já eram associados e me falavam bem 
da empresa, falavam bem do plano, da importância de 
se ter um. E como eu já vi amigos que precisaram de 

ajuda na hora – e foram muito bem atendidos – resolvi 
fazer um para mim também”, conta. Com a experiência 
no setor de automóveis, aliada com sua admiração pelo 
trabalho da Angelus, Rubenir deixou algumas dicas para 
os associados que têm veículos, em relação ao cuidado 
com o seu carro. 

“A grande maioria dos proble-
mas aqui são por causa de 
falta de manutenção do pró-
prio condutor. Então, cuidem 
semanalmente da água e da 
sua temperatura, assim como 
o óleo do carro. 
Não custa nada olhar, ainda mais se o seu carro 
é antigo. Alguns podem precisar desse cuidado 
diariamente. 
Já vi casos aqui que um carro, que tinha apenas 
18 quilômetros rodados, estragar o motor por 
falta de água. E, mesmo com seguro, esse tipo 
de manutenção não é coberta. É um dever do 
motorista.”   

Associado, compartilhe sua história de vida e 
seus talentos conosco. Escreva para
marketing@angelus.com.br.  

Entenda mais de mecânica com o “Seu”Rubenir

Nicholas Sparks já vendeu 
mais de 100 milhões de livros 
no mundo. E, mais uma vez, 
constrói personagens sensí-
veis e cenas emocionantes 
que trazem tanto sorrisos como 
lágrimas num espaço de pou-
cas páginas. Uma pergunta 
sintetiza a história do livro: até 

onde você iria em nome de um amor verdadeiro?
Para o personagemTravis Parker, felicidade é estar 

com a irmã e os amigos, viajar, andar de moto e praticar 
esportes radicais. Ele nunca teve um relacionamento 
amoroso sério, mas não sente falta disso. Para ele, 
sua vida já está completa.Pelo menos até conhecer 
GabbyHolland, a bela médica que acaba de se mudar 
para a casa ao lado em busca de felicidade e inde-
pendência. Mas conquistá-la não será tão simples. 
A jovem tem namorado e fica muito confusa com os 
sentimentos que o vizinho lhe desperta. E, depois de 
um fim de semana em especial, ela terá que tomar 
uma decisão.

Dica de Leitura: “A Escolha: Deixe seu Coração Decidir”

Rubenir da Silva Menezes, associado Angelus

Confira:

Rubenir Menezes/Arquivo Pessoal

Associado da Angelus fala sobre sua satisfação e dá dicas sobre a área em que atua faz 30 anos
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A Crol Radiologia atua há mais de 34 anos na área de 
diagnósticos por imagem. Através de alta tecnologia, pro-
fissionais qualificados e atendimento personalizado, são 
oferecidos eficiência e comodidade aos pacientes. A Crol 
conta com cinco unidades de atendimento com um corpo 
técnico formado por 34 médicos. Desde 1990 na diretoria 
da organização, o médico João Menna Barreto procura 
especialistas para compor o corpo clínico. São oferecidos 
os exames Ressonância Magnética, Radiologia Geral, Ma-
mografia, Procedimentos de Biópsia, Ecografia, Ecocardio, 
Doppler Colorido, Densitometria Óssea, Tomografia.Paraos 
associadosAngelus, o desconto para é de 20% em exames, 
no atendimento particular.Mais informações ligue para: 
(51) 3026-1500 ou acesse o site www.crol.com.br.

Associado, indique profissionais e empresas para integrar a Rede Conveniada. 
Estamos recebendo e analisando propostas para novos convênios. Ajude a ampliar 
a rede que vai atender você e sua família. Contatos pelo e-mail
convenios@angelus.com.br ou pelo telefone 51 3235-7400.

A Angelus tem uma dica para moradores da Zona 
Leste de Porto Alegre: a Academia Personal World. 
Os associados que querem botar o Projeto Verão em 
prática podem ingressar na Personal World com des-
conto de 10% em qualquer modalidade da academia. O 
espaço localizado na Estrada João de Oliveira Remião, 
3322 - Parada 7ª da Lomba do Pinheiro. A Academia 
Personal World oferece aulas de Muay Thai (Infantil e 
Adulto), Pilates de Solo e Alongamento, Balé Infantil, 
Jumping, Ginástica e Musculação. Para mais informa-
ções sobre os planos ligue para (51) 3062.4292 ou 
(51) 99975.3354.

Crol Radiologia

Academia Personal World

Presente em todo o Brasil, a Rede Odonto é uma das 
maiores do seu segmento. No Rio Grande do Sul há dez 
anos, concentra duas de suas unidades em Porto Alegre, a 
Sorrir Centro Odontológico (Rua Uruguai, 300 - 13º Andar 
Centro) e a Alfa (Rua Engenheiro Acilino de Carvalho, 10 
- 4º Andar Centro). Um dos destaques nos atendimentos 
da Rede Odonto é o serviço voltados para os idosos. São 
realizados implantes totais e parciais, próteses fixas e re-
movíveis, limpeza, restauração, avaliação clínica, estética 
e periodontia, que trata da gengiva. Associados da Angelus 
que apresentarem a sua carteirinha têm descontos de até 
20% no tratamento. E, independentemente do serviço, o 
pagamento pode ser feito em até 12 vezes. Mais infor-
mações ligue para: (51) 3212-1615 ou (51) 3290-0500.

Rede Odonto

Cafruni e Di Giorgio Advogados
A Cafruni e Di Giorgio Advogados Associados (OAB 

7471) presta serviços jurídicos nas mais diversas áreas 
do Direito e, em especial, no que diz respeito ao Códi-
go de Trânsito Brasileiro. O escritório atua, na esfera 
administrativa e judicial, em defesa de condutores 
que foram multados. A sociedade é composta pelas 
advogadas Lívia Cafruni (OAB 79.198), formada na 
PUCRS em 2009, e Natalie Di Giorgio (OAB 89.278), 
formada também pela PUCRS, em 2012. Associados da 
Angelus interessados podem solicitar mais informações 
ou para agendar um horário no escritório ligando para 
(51) 3030-7805.

Associados, aproveitem os benefícios 
exclusivos. Para você e para sua família! 




