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Jornal Vitrine estudou 
formas de melhorar o 
resultado dos anunciantes e 
evitar o desperdício. A forma 
encontrada foi a entrega na 
mão do leitor em pontos de 
grande circulação de pedestres 
ou sinaleiras com fluxo 
elevado de veículos. Já são 
quatro meses fazendo desta 
forma e com aprovação dos 
anunciantes que passaram a 
ter maior exposição de suas 

propagandas, além de termos 
atingido um número maior de 
leitores das notícias da região.

Pra o Jornal Vitrine Gaúcha, 
que circula na Restinga, são 
três pontos de distribuição: Na 
Av. João Antônio da Silveira 
próximo aos bancos, na quadra 
do Super Kan da Oscar de 
Oliveira Ramos com Nilo Wulff 
e na sinaleira da Estrada Edgar 
Pires de Castro com Estrada da 
Costa Gama.

Um jornal da Editora 
JV COmUniCAçãO E mARkETing 
LTDA 
CnPJ: 15.207.977/0001-51
insc. municipal: 54569621

Distribuição eficaz com entrega 
do jornal direto ao leitor

Leitor recebendo o jornal na Av. João Antônio da Silveira Leitor recebendo o jornal na Rua Oscar de Oliveira Ramos

Leitor recendo o jornal na sinaleira da Estrada Edgar Pires de Castro com Estrada da Costa Gama

Fotos: Valtencir Cruz
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Super Kan e Parati entregam três motos zero 
km e 15 vales compra de R$ 1.000,00 cada
na tarde do sábado (13/10), 18 clientes sortudos das três lojas do Super kan, foram contemplados com três motos zero km e R$ 
15.000,00 em vales compra. 

A
s duas promoções 
começaram em 
setembro, mês de 
aniversário de 34 

anos do Super Kan, sendo 
finalizadas no dia 13 de 
outubro, com sorteios públi-
cos em cada uma das lojas. 
Os vales compras foram pro-
moções próprias das lojas e 
as motos foram através de 
parceria com a Parati aos 
consumidores que compra-
ram Suco Trink nas lojas 
Super Kan, e obviamente 
que preencheram os cupons 
corretamente habilitando-se 
a concorrer aos prêmios. 

O sorteio começou as 
17h45 na loja da Av. Nilo 
Wulff com o sorteio de 5 

vales compra de R$ 1.000,00 
cada. Para concorrer aos 
prêmios, o cupom deveria 
constar os dados do cliente, 
como nome, endereço e 
telefone, além da resposta 
da pergunta “Qual o mas-
cote do Super Kan?”, que é 
o Canguru. Luis Antônio O. 
Fo Hing, Helenita S. Pinheiro, 
Maria Luci Pinheiro, Rosali 
Murani e Carlos Alberto 
Alves, foram os cinco ganha-
dores. Logo em seguida foi 
realizado o sorteio da moto 
Honda Titan 125 CC, e Ser-
gio A. C. Santos foi o ganha-
dor. 

O outro sorteio foi rea-
lizado na loja da Av. João 
Antônio da Silveira, onde 
Giovani Araijo, Aline Bica, 

Margareth S. Silveira, Edson 
Lauri Bello e Kamilly, ganha-
ram os vales compra de R$ 
1.000,00 cada. No sorteio 
da moto o sortudo foi Natã 
Souza.

Já na loja da Edgar Pires 
da Castro na Hípica, Viviane 
Terezinha de Souza, Valci, 
Cátia Cileni de Souza, Talles 
e Ana Maria C. dos Santos, 
ganharam os vales com-
pra de R$ 1.000,00 cada. A 
moto foi sorteada para Dona 
Juraci S. de Lima. 

Todos foram contatados 
imediatamente para reti-
rarem seus prêmios e no 
caso das motos, preencher a 
documentação exigida para 
a transferência junto ao 
Detran. 

Os três ganhadores das 
motos se reuniram na loja 
da Hipica, comemoram a 
sorte grande e tiraram fotos 
com os representantes do 
Super Kan e da Parati. 

Os cupons sorteados 
foram escolhidos por crian-
ças escolhidas aleatoria-
mente, que acompanhavam 
seus pais em compras nas 
lojas e obedeceu criteriosa-
mente o regulamento apro-
vado pela Caixa Econômica 
Federal, órgão que autoriza 
as promoções comerciais. 

 O Super Kan e a Parati, 
parabenizam os ganhado-

res que ao preencherem 
os cupons mostraram que 
são clientes fiéis das lojas 
Super Kan e de produtos da 
marca Parati e que confiam 
nas marcas que são sóli-
das e reconhecidas no mer-

cado, mas que juntas ficam 
ainda mais fortes e podem 
oferecer não só produtos 
de qualidade, mas também 
momentos de alegria como 
este. 

Fotos: Valtencir Cruz

Três ganhadores das motos com representantes do Super Kan e Parati
Crianças que acompanhavam seus pais em compras nas lojas, fizeram os sorteios 

As crianças pegavam os cupons que eram jogados para cima
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Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento Sul, ligue ou envie um whatsapp para 51 99321.8440 

COMO MUDAR O CURSO DE NOSSA VIDA?

livro e cd “Há injustiça da parte de deus? ”: A 
humanidade sofre com injustiças, temores, desafe-
tos, entre tantos outros problemas. Todos pergun-
tam: onde está Deus? Onde está a justiça divina? 
O início deste caos está no coração do homem. 
Racionalmente, jamais enxergaremos as carências 
dentro de nós. mas, a verdade divina pode nos fa-
zer discernir e nos livrar da tentativa constante de 
nos saciar de forma egoísta e carente em coisas e 
pessoas.

Infoxicação: mais um mal da 
modernidade

Você já teve a sensação de que não está 
conseguindo ler todas as informações 
que estão a sua disposição todos os dias?

Isso causou alguma ansiedade em você?

Cuidado! Você está em risco de sofrer de 
INFOXICAÇÃO!

Infoxicação?! O que é isso?!

Esse conceito foi criado 
por um físico espanhol, Alfons 
Cornella em 1996 para desig-
nar a situação em que uma pes-
soa tenta receber e analisar um 
número de informações muito 
maior do que seu organismo é 
capaz de processar.

Apesar de estar tentando 
captar o máximo de informa-
ções possível, a pessoa fica com 
a sensação que está desatuali-
zada e sofre com isso sentindo-
-se culpada.

Segundo especialistas da 
Universidade de Berna partici-
pantes da Mostra da Comuni-
cação de Berna na Suíça (2012), 
um ser humano tem a capaci-
dade máxima de ler 350 páginas 
por dia, caso faça apenas isso o 
dia inteiro!

Entretanto, o volume de 
informações que recebemos 
diariamente através de: inter-
net, redes sociais, WhatsApps, 
e-mails, revistas, jornais, rádio, 
televisão é de cerca de 7.355 
gigas, que é o equivalente a 
bilhões de livros!

Além de causar problema 
para a saúde da pessoa, que 
tenta captar mais informações 
do que é capaz de receber, ana-

lisar e efetivamente usar, esse 
problema é um dos principais 
responsáveis pela difusão cada 
vez maior e mais rápida das 
fake news, que tanto mal tem 
ocasionado a pessoas e socie-
dade como um todo.

Assim sendo pode-se afir-
mar que essa nova doença da 
humanidade, chamada pelo psi-
cólogo britânico David Lewis de 
Síndrome da Fadiga Informativa 
é um sério problema de saúde 
pública, com tendência de se 
agravar cada vez mais.

Embora seja um problema 
grave em crescimento, desco-
nheço iniciativas governamen-
tais visando controlar essa 
situação.

Alguns indivíduos isola-
damente tem percebido o pro-
blema e tem tentado reduzi-lo 
com algumas medidas que jul-
gam serem adequadas, mas as 
empresas já sentiram que esse 
problema está atingindo prin-
cipalmente seus executivos de 
alto escalão e causando nos 
mesmos ansiedade, dúvidas, 
danos nas relações pessoais, 
baixa satisfação no trabalho e 
muitas vezes gerando informa-
ções falsas que irão prejudicar a 

própria empresa.
Algumas empresas preo-

cupadas com o problema têm 
tentado controla-lo através de 
orientações de como lidar com 
esse tsunami de informações 
recebidas diariamente e suge-
rem como medidas essenciais:

Nunca divulgue uma infor-
mação sem checar se é ou não 
verdadeira.

Escolha com cuidado as 
fontes das informações que pre-
tende obter.

Divulgue apenas conteúdos 
atualizados e que possam aju-
dar pessoas.

Na dúvida não repasse essa 
informação.

Não fique ansioso por não 
conseguir saber tudo de tudo. 
Ninguém no mundo sabe!

A cada dia que passa fica-
remos mais ignorantes do con-
junto de todas informações 
disponíveis e isso não vai mudar.

Decida o que você precisa 
saber ou gosta sobre essas 
informações e vá busca-las, mas 
com muito bom senso e dentro 
da sua capacidade humana.

Lembre-se, você não é um 
computador!

Antonio Monteiro é médico clínico geral e preventivista formado pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 69,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE

P13

Compre nos Cartões sem sair de casa

Será que temos o poder de mudar o curso de nossa vida? gostamos 
de nos ver como pessoas capazes, que têm domínio sobre as situa-
ções. Porém, às vezes, esse domínio escapa de nossas mãos. A Bíblia 
aborda em Lucas 12:25: “Qual de vós, por ansioso que esteja, pode 
acrescentar um côvado ao curso da sua vida? ” Como você responde 
a essa pergunta? Sempre que a Bíblia nos faz uma pergunta, devemos 
pensar a respeito dela. no versículo em questão, está escrito que ne-
nhum homem, com suas preocupações e ansiedades, pode mudar 
algo no curso de sua vida. Se Deus diz que não podemos mudar o 
curso de nossa vida, quem pode fazer isso por nós? É exatamente a 
esse ponto que Deus deseja chegar. Apenas Ele pode mudar algo em 
nossa vida. O curso de nossa vida não está em nossas mãos, mas 
nas mãos de Deus. Precisamos nos convencer disso, porque sem-
pre nos consideramos pessoas capazes de qualquer feito. Achamos 
que podemos vencer qualquer coisa, inclusive o nosso temperamento. 
Pensamos que todas as situações estão sob o nosso controle, mas 
não estão. Faça um teste. Tente mudar radicalmente a sua vida e veja 
por quanto tempo você conseguirá sustentar tal mudança. Precisamos 
ver que as mudanças dependem de Deus entrar em nossa vida e mo-
dificá-la conforme o Seu desejo. Você não consegue mudar sozinho! 
Precisamos do auxílio divino. Tanto o nosso temperamento como as 
circunstâncias presentes em nossa vida não estão sob a nossa admi-
nistração, para que os possamos mudar. Só Deus pode mudar o cora-
ção de um homem. Portanto, não espere que as mudanças brotem de 
você mesmo. Precisamos nos achegar ao Senhor, abrir o coração, e 
permitir que Ele trabalhe livremente em nós. Assim, receberemos dEle 
as vitórias que necessitamos para mudar o curso de nossa vida. 

Texto extraído do livro “Deus fala com você - vol. 3”.

Av. Principal da Ponta Grossa, 1660
rosacristinamendespg@gmail.com

984.914.399 - 986.397.967 - 996.503.336
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Endereço: Rua Belize, 370 - Restinga 
Fone:  51 3241.0073

Horário de Funcionamento
Segunda a Sábado das 7 ás 21h
Domingos e Feriados 7 ás 20h30 Mercadomns 51 991.3291. 17

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

Ofertas válidas nos dias 24, 25 e 26 de Outubro ou enquanto durarem os estoques 

Batata Pré
Mais Batata
2 kg

9911, un.

Batata Palha
Santa Justina
Premium 70g

Óleo de Soja
Concórdia
900ml

491, 982,un.
un.

Suco
Ades 
200ml

981,
3 unidades por

Músculo 
Bov. c/osso 

Peito Bov.
c/osso 

99 6,

99 7,

kg.

kg.

Costela Suína
c/pele 

99 10, kg.

Agulha Bov.
c/osso Patinho Bov.

Na Peça

49 9, 49 17,kg.

kg.

Paleta Bov.
c/ osso 

49 10, kg.

Açúcar da
Barra 1kg

Arroz
Gaiteiro
5 kg

Creme de
Leite 
200g

791,998,791, un.
un.un. Im
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7ª edição do Super Dog é dia 10 de novembro
O Super Dog é uma campanha para arrecadar recursos para a aquisição de uma nova (igreja do Evangelho Quadrangular) iEQ 
Tua morada. Feito a cada 2 meses, ele é um Super Cachorro Quente que já tem alcançado outros bairros e até outras cidades. 
Experimente essa delícia e ainda ajude a construir uma nova história que beneficia também nossa comunidade.

A 
ideia começou em 
setembro de 2017 
e já está em sua 
7ª edição. Muito 

conhecido o Super Dog tem um 
pão de 25cm de comprimento e 
seus ingredientes são: Uma su-
per salsicha, Molho Vermelho, 
Molho 4 queijos, Ketchup, Mos-
tarda, Maionese, Milho, Ervilha, 
Batata Palha e Queijo Ralado. O 
cliente pode excluir os ingre-
dientes que não lhe agradam 
e, se comprar até um dia antes 
do evento ainda ganha um refri-
gerante Coca-cola de 220ml de 
cortesia. Muitas empresas tem 
acreditado na ideia e corrobora-
do com o projeto expondo suas 
marcas e patrocinando para mi-
nimizar os custos. O projeto é 
realizado em apenas um dia e 
envolve mais de 70 pessoas em 
diversos setores, com organiza-
ção, higiene e muito cuidado na 
escolha dos produtos (marca e 

validade) o Super Dog se con-
solida em cada edição. A Igreja 
está situada a mais de 48 anos 
na Rua Evangelista, 106, Res-
tinga. Com 6 edições já deu um 
importante passo comprando 
um terreno ao lado da igreja. 
Contudo ainda há muito o que 
fazer. Uma nova igreja, é o so-
nho da comunidade evangéli-
ca local. O Pastor Fabiano dos 
Santos e sua esposa Shirlei dos 
Santos, junto com uma equipe 
especial de pastores e líderes 
tem desenvolvido esse proje-
to ousado e especial. “Deus 
tem nos ajudado até aqui: EBE-
NÉZER” 1 Samuel 7:12 – Diz 
o Pastor Fabiano, falando do 
projeto SUPER DOG. Empresas 
como: MN&S; Mercado Baixi-
nho, SICREDI, Solar Restauran-
te, Jornal Vitrine, TV Restinga, 
Ferragem Caravággio, Escola 
Viver e Aprender, Escavações 
Sul Terra, Mercado Gomes, en-
tre outras tem sido apoiadoras 
importantes. O Projeto também 
abençoa (divulga sem custos) a 
instituição de recuperação de 
dependentes químicos Caver-
na de Adulão, divulgando seu 
trabalho já a 4 edições. Insti-
tuição que faz um importante 
trabalho pela comunidade da 
Restinga. O Super Dog vem em 
uma embalagem muito especial 
e já é um sucesso com centenas 
de clientes fiéis a cada edição. 
Dia 10 de Novembro tem a 7ª 
Edição e você não pode ficar de 
fora. 

A cada edição mais famílias compram o Super Dog

Tudo preparado com muita dedicação e higiene

Fotos: Divulgação

Encomende o seu logo e garanta o maior Dog da Restinga e ainda um refri (coca-cola 220ml) grátis por apenas r$ 12,00. Entre na página oficial do Super Dog www.facebook.com/
superdog.ieqrv  e peça o seu!

Marcha pra Jesus reúne a Comunidade Evangélica 
no Centro de Porto Alegre
milhares de pessoas participaram da marcha pra Jesus no Largo glênio Peres, no centro da cidade, no sábado (20/10).

O evento promoveu ca-
minhadas pela cidade e 
continuou durante todo 

o dia com muitas atrações mu-
sicais, muito louvor, que se al-
ternavam com as palavras dos 

pastores de várias congrega-
ções.

Na parte da tarde, aproxi-
madamente as 14h, iniciou uma 
Caminhada da Paz, que percor-
reu a Av. Borges de Medeiros e 
rua Jerônimo Coelho até a Praça 
da Matriz. Posteriormente pas-
sou pelas ruas General Câmara, 
Riachuelo, Caldas Júnior e Si-
queira Campos, retornando ao 
Largo Glênio Peres.

A Marcha pra Jesus é um 
dos grandes eventos da comu-
nidade evangélica da cidade e 
atraia também cristãos da re-
gião metropolitana.

É um momento de louvou e 
sobretudo de pedir paz na cida-
de e nos bairros de cada comu-
nidade presente. 

 Da Restinga, saíram dois 
ônibus cedidos pela Viva Sul, 
através de solicitação feita à 
empresa Trevo. O pedido foi 
feito pela Comissão de Pasto-
res da Restinga (COPAR), para 
poder proporcionar que o bair-
ro estivesse bem representado, 
possibilitando que pessoas que 

não tem carro e que não tinham 
recursos para pagar passagem, 
também pudessem participar. 

Pelas redes sociais o Pastor 
Fabiano Santos se manifestou 
e agradecimento “2 ônibus da 
COPAR saíram do bairro com 
representantes da Comunidade 

Evangélica da Restinga. Agrade-
cemos ao Sr Valtencir Cruz do 
Jornal Vitrine e a empresa Viva 
Sul pelo apoio com os ônibus”.

A marcha pra Jesus se ini-
ciou na Inglaterra e em Porto 
Alegre é realizada desde 1993.

Caminhadas, músicas e a palavra de Jesus transmitidas pelos Pastores

Boa parte da Comunidade da Restinga foi de ônibus obtido pela COPAR com a Viva Sul
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PRIMAVERA: ATENÇÃO PARA OS OLHOS TAMBÉM

Flores, cores, o retorno de temperaturas mais quentes… motivos para amar 
a primavera não faltam! Porém, há casos de alergias oculares que aumentam 
bastante na estação, como a conjuntivite primaveril. Deixar de dar atenção ao 
problema pode desencadear sérios riscos para a sua visão. – Coceira freqüente;

– Vermelhidão e inchaço 
constante;

– maior produção de 
lágrimas;

– Ardor e desconforto na 
presença de luz forte.

Acesse nosso blog e confira outros conteúdos de saúde e bem-estar :
www.clinicasalute.com.br/blog

Dr. Paulo Rabaldo | Diretor Técnico Médico | CRM-RS: 12386

Os  sintOmas dessa alergia, 
Obviamente, se apresentam nOs OlhOs:

O primeirO passO para se prOteger é identificar 
O agente causadOr. para issO, O OftalmOlOgista 
deve ser cOnsultadO. e para uma recuperaçãO 
mais rápida, tOme Os Os seguintes cuidadOs: 

– Permita a entrada do Sol e areje sua casa sempre que possível;

– Cortinas, tapetes e pelúcias podem acumular pólen, aspire-as;

– Procure usar um pano umedecido ao invés de vassoura para 
limpar o chão;

– Evite jardins e parques pela manhã, quando a ação do pólen 
é mais intensa.

Esse tipo de conjuntivite não é contagioso, portanto, não leva ao 
afastamento do trabalho e atividades do dia a dia. Contudo, se houver 
descaso, pode haver o acometimento da córnea, comprometendo a 
visão.

Quem já possui ou apresenta quadros alérgicos como bronquite, 
asma e rinite, os riscos da primavera são maiores. Essas doenças, 
associadas à chamada conjuntivite primaveril, se agravam, fazendo 
necessário o acompanhamento médico especializado.
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Brincar é coisa séria!

Se voltássemos no tempo veríamos que as crianças de anti-
gamente não tinham tantos brinquedos como as de hoje e, por 
isso, usavam mais a criatividade e a imaginação. De pedrinhas, 
folhas, galhos, panos, tampas e potes. Surgiam os mais varia-
dos brinquedos. Com os avanços da tecnologia muitas brinca-
deiras foram esquecidas e substituídas por brinquedos que não 
exigem a criatividade das crianças. muitas vezes esses brinque-
dos oferecem quase nenhum tipo de interação com o outro e 
até mesmo com a própria criança, que fica apenas como um 
espectador deste que traz a brincadeira pronta. isto acaba por 
fazer com que crianças que já possuem certa dificuldade de 
interação se isole ainda mais. 

O ato de brincar é fundamental para o desenvolvimento 
da criança, é através dessas brincadeiras que a criança é esti-
mulada a desenvolver de forma integral. Brincar auxilia no estí-
mulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, 
equilíbrio, na coordenação neuromotora, o raciocínio lógico e 
ainda a socialização e a competitividade saudável e também 
é uma forma de auto expressão. Para viver bem em sociedade, 
é necessário que se respeite certas regras estabelecidas pelo 
grupo. É no brincar que a criança tem a oportunidade de apren-
der a respeitar dos direito do outro. 

nas escolas o resgate das práticas de construção de jogos 
e brinquedos normalmente aparece em forma de projetos, em 
datas festivas, e proporciona a oportunidade de confeccionar o 
seu brinquedo através da imaginação e criatividade. 

Uma boa sugestão para começar este resgate das brinca-
deiras antigas, é a família separar um tempo para relembrar 
as brincadeiras do tempo de criança. Ensinando os filhos que 
existem outras formas de diversão a partir de coisas simples. E 
mostrar que para brincar não é preciso gastar ou usar brinque-
dos prontos.

É importante salientar, que mesmo sem intenção de apren-
der, quem brinca sempre aprende. Brincar é coisa muito séria, 
não é um simples passatempo. A brincadeira contribui para o 
processo de socialização das crianças, oferecendo-lhes oportu-
nidades de realizar atividades coletivas livremente, além de ter 
efeitos positivos para o processo de aprendizagem e estimu-
lar o desenvolvimento de habilidades básicas e aquisição de 
novos conhecimentos.

“Podemos observar que quanto mais o ser humano se mos-
tra tolerante às frustrações quando perde no jogo, percebendo 
o direito do outro, e sua capacidade de vencer (pois ele tam-
bém é capaz de vencer, mesmo respeitando as regras), mas se 
expande seu interesse em aprender, sua coragem de perceber 
que não sabe, mas que pode aprender.” (Almeida, 2007,18)

Pais e professores devem agir conjuntos nas escolas

Geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

Aqui apresentamos algumas sugestões 
de jogos e brincadeiras antigas:  

- Cinco Marias
- Esconde-esconde 
- Pega-pega 
- Bolinha de gude 
- Stop
- Vaca amarela 
- Vivo - Morto 
- Pedra, papel e tesoura
- Elefante Colorido
- Detetive
- Amarelinha
- PetecaPas

- Passa-anel.
- Pião
- O Mestre Mandou
- Pular Corda
- Elástico
- Batata Quente
- Mímica
- Estátua
- Roda
- Telefone sem fio
- Dança das cadeiras
- Um homem bateu em minha porta

Estas são apenas algumas das brincadeiras, e você lembrou de mais uma?  
Aproveite e compartilhe essa ideia! Brincar é coisa séria! 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, M.T.P. Jogos divertidos e brinquedos criativos. Petrópolis: Vozes, 2007.
BROUÉRE, Gilles. Brinquedo e cultura. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2008. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 43)

Festa da Padroeira Nossa Senhora 
da Misericórdia reuniu centenas de 
fiéis na Restinga

D
e 12 a 20 de outubro a 
Paróquia N. Sra. da Mi-
sericórdia celebrou o 
tradicional novenário 

em honra a sua padroeira. Com 
o lema “Com a Mãe da Misericór-
dia, Eis-me Aqui” a comunidade 
cristã pode refletir sobre as di-
ferentes vocações à luz daquela 
que é a mãe das vocações: Nossa 
Senhora.

Diariamente mais de 200 
pessoas lotaram a Paróquia 
numa demonstração de fé e gra-
tidão, refletindo sobre temas elu-
cidados por diferentes padres: O 
chamado de Deus à vida; Voca-
ção de Jesus Cristo; O Espírito 
Santo da Unidade; Vocação de 
Maria; Vocação dos Apóstolos; 
Vocação dos Santos Padroeiros; 
Vocação vida religiosa; Vocação 
da família e Vocação dos leigos. 
A preparação da liturgia e anima-
ção de cada noite foi realizada 
pelas comunidades, pastorais, 
serviços e grupos de cantos da 
Paróquia, a integração entre eles 
foi percebida na diversidade de 
elementos em cada celebração. 

No mês de setembro, em 
preparação a Festa, uma equipe 
representando a Paróquia per-
correu o bairro visitando diver-
sas escolas, comunidades e insti-
tuições com a imagem Peregrina 
de Nossa Senhora da Misericór-
dia para abençoar e convidá-los 
a participar da programação da 
Festa que é um momento tão sig-
nificativo de fé e união.

Mas a programação não se 
concentrou apenas no novená-
rio, ainda foram realizadas a 
Missão, no dia 13 de outubro, 
atividade que reuniu pessoas 
num dia de formação e de doa-
ção através da visita às famílias, 
doentes e idosos para levar uma 
palavra de fé, conforto e bênção; 
a Pedalada Vocacional, no dia 
14, onde crianças, jovens, casais, 
religiosos e religiosas percorre-

ram em bicicletas diversas ruas 
do bairro num testemunho de 
que a Igreja se coloca além de 
suas estruturas ao encontro de 
pessoas, buscando inspirar as 
vocações; Missa da Saúde, no dia 
20, voltada aos idosos e doentes, 
que foram ungidos pelos padres; 
Bênção dos carros e Procissão 
motorizada, que ocorreu tam-
bém no dia 20, onde a imagem 

de N.Sra. da Misericórdia Peregri-
na foi levada até a Comunidade 
Santa Teresinha na Vila Castelo, 
onde permaneceu até a manhã 
do dia seguinte, retornando à 
Paróquia em procissão a pé para 
a celebração da Missa Festiva. A 
intensa programação encerrou 
no dia 21 com o almoço festivo 
após a missa.                        

A Festa da Padroeira é um 
dos acontecimentos que mais 
envolve a comunidade paroquial 
por meses. A organização é rea-
lizada por equipes formadas no 
Conselho Pastoral Paroquial, que 
reúne os representantes das sete 
comunidades que compõem a 
Paróquia, todos se dedicam mui-
to para que a programação além 
de encantar cumpra o seu papel 
transformador, levando a refle-
xões e inspirações em relação a 
vida cristã.

Papa Francisco tem insistido 
numa “Igreja em saída”, que dá 
o testemunho do Evangelho de 
Cristo. A temática da Festa da 
Padroeira da Paróquia N.Sra. da 
Misericórdia deste ano buscou 
despertar as diferentes vocações 
e inspirar cada pessoa a dizer 
sim ao chamado de Deus e tri-
lhar o caminho do Reino, pois to-
das as vocações são importantes 
e nós também nos santificamos 
nelas, tanto vivendo o evangelho 
na vida familiar, quanto na vida 
consagrada. 

O pároco Pe. Anésio Ferla, e 
os vigários Pe. Ibanor e Pe. Dalvir 
Zanatta, e o irmão Dario agrade-
cem a participação de todos e to-
das neste momento de fé e cele-
bração sobre o chamado de Deus 
e pedem que Nossa Senhora Mãe 
da Misericórdia continue nos 
abençoando e nos mostrando 
o seu Filho Jesus Cristo. E com 
alegria nos preparamos para o 
2019. Com a Mãe da Misericór-
dia, Eis-me Aqui!

Por: Sheila Nunes

Santa percorreu o bairro em procissão

Foto: Paulo Nunes

Foto: Paulo Nunes

Foto: Paulo Nunes

Diversas comunidades receberam a imagem da Santa Peregrina

Pedalada Vocacional mobilizou ciclistas

Paróquia lotada nas novenas

Foto: Valtencir Cruz
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Dr. Thiago é o representante do Extremo Sul e Restinga 
na Assembleia Legislativa do RS
nascido em Porto Alegre, o médico hoje com 46 anos, foi criado no interior gaúcho, em cidades como Passo Fundo, Canela 
e Osório. Retornou à Capital para cursar medicina na UFRgS e Direito na PUC. É perito médico legista no Estado e médico 
concursado da prefeitura de Porto Alegre, atuando, desta forma, em duas das frentes mais fragilizadas da sociedade.

A
ssumiu seu pri-
meiro mandato 
como vereador da 
capital em 2008, 

somando 6.100 votos, sendo 
o 23° candidato mais votado 
de Porto Alegre.

 Nas eleições de 2012, 

o número praticamente 
dobrou, com 11.935 votos, o 
quinto vereador mais votado 
da Câmara e o segundo do 
partido, o PDT. Em 2013 foi 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Porto Alegre, esco-
lhido pela unanimidade dos 
vereadores.

Em 2014 concorreu para 
Deputado Estadual fazendo 
23777 pelo PDT, mas ape-
sar da expressiva votação, 
não se elegeu em função do 
desempenho da legenda.

Dr. Thiago Duarte foi 
o terceiro vereador com 
o maior número de votos 
nas eleições de 2016 para a 
Câmara Municipal de Porto 
Alegre, com 12669, desta 
vez pelo Partido Demo-
cratas (DEM). Em seus três 
mandatos, apresentou, até 
o momento, 57 projetos de 

lei, 34 deles aprovados e 
mais de 4.000 Pedidos de 
Providências protocolados. 
Foi presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de 
Porto Alegre e presidiu as 
Comissões de Saúde e Meio 
Ambiente (2011 e 2014), 
Defesa do Consumidor e 
Direitos Humanos (2016), 
Comissão de Constituição e 
Justiça (2018) e Presidente 
da Escola do Legislativo 
Julieta Batistioli nos anos de 
2016 e 2017.

Dr. Thiago sempre man-
teve o propósito em dispo-
nibilizar saúde para todas 
as pessoas de forma que o 
atendimento médico che-
gue às regiões mais remotas 
onde o poder público geral-
mente deixa de atuar. Suas 
experiências deixam claro 
que o que se faz em Porto 

Alegre pode ser estendido 
para todo o Rio Grande do 
Sul. Com esta visão concor-
reu em 2018 para Depu-
tado Estadual pelo Partido 
Democratas (DEM), sendo 
eleito com 27907 votos, 
sendo o Deputado Esta-
dual mais votado do DEM, 
fazendo 17,22% dos votos 
da zona 161 que compre-
ende a Restinga e Extremo 
Sul, suas principais regiões 
de atuação política e onde 
atende como médico. “Meu 
principal objetivo atuando 
na saúde é evitar que doen-
ças curáveis se tornem incu-
ráveis pela dificuldade de 
acesso ao sistema de saúde”. 
Disse Dr. Thiago ao Jornal 
Vitrine. 

Editor Valtencir Cruz e Dr. Thiago na redação do Jornal Vitrine
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Crianças e adolescentes da ONG Renascer da Esperança 
produziram uma maquete do bairro Restinga com materiais 
reciclados. O trabalho reproduziu alguns lugares do bairro 
da forma como ele é visto pela garotada. O lindo trabalho 
agora está à disposição de forma itinerante, podendo 
passar por escolas e instituições que queiram mostrar uma 
obra artística e de resgate da autoestima destes jovens e 
do bairro de maneira geral.

Projeto identidade de território na ONG Renascer

O projeto de múltiplas atu-
ações no SCFV III 2018, busca 
principalmente a identificação 
dos jovens com bairro Restinga 
e suas características, potencia-
lizando o sentimento de orgulho 
e de pertencimento a comuni-
dade da Restinga, um resgate 
da autoestima dos jovens, pro-
porcionando uma nova visão 
de lugares que fazem parte 
de sua rotina e que tem pouca 
valorização como elementos na 
construção de sua perspectiva 
de cidadania, através do forta-
lecimento dessa relação o pro-
jeto busca o desenvolvimento 
desses aspectos. Também tem 
por objetivo potencializar uma 
relação dos educandos com os 
materiais reversos (lixo reciclá-
vel), sendo todos os elementos 
representados na maquete pro-
duzidos com esses materiais.

“O projeto também demos-
tra a grande capacidade artís-
tica dos jovens da turma, com 
vários jovens demostrando 

imenso talento para a criação 
e execução de trabalhos manu-
ais, chamando atenção para a 
enorme riqueza de detalhes na 
confecção dos elementos que 
compõem a maquete, sendo que 
não foram utilizados modelos 
e sim exclusivamente a memó-
ria visual dos educandos como 
base para a realização do pro-
jeto” disse o Educador Daniel 
Feijó. 

Agradecimentos: a direção 
e a coordenação do Renascer 
da esperança pela parceria, ao 
Posto Macedônia pela doação 
do material aos colegas educa-
dores e principalmente a todas 
as crianças que contribuíram de 
qualquer forma para a realiza-
ção do projeto.   

Interessados em expor a 
maquete em suas instituições, 
podem entrar em contato pelo 
fone (51) 32660864 ou direto 
na ONG Renascer na Av. Mace-
dônia, 199.

A maquete mostra os principais locais da Restinga sob a visão dos jovens da ONG Renascer Está em exposição na ONG Renascer, mas a ideia é que circule pelo bairro, em especial nas wscolas

Tudo foi feito a partir de materiais reciclados, especialmente do Posto de Saúde Macedônia

Fotos: Divulgação ONG Renascer
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5ª edição da Feira da Saúde do IFRS Campus Restinga

A 
5ª edição da Feira 
da Saúde do Cam-
pus Restinga acon-
teceu no sábado 

(20/10. O evento é realizado 
pelos acadêmicos do curso 

de Gestão Desportiva e de 
Lazer, sob coordenação da 
Professora Cíntia Stocchero 
e visa destacar um dia do ca-
lendário letivo com ações de 
promoção da saúde, orienta-

das ao estilo de vida ativo e 
saudável, com informações 
e atividades experimentais a 
fim de sensibilizar a comu-
nidade quanto a melhoria da 
qualidade de vida a partir 
da prevenção. As inscriçõies 
foram gratuitas e feitas na 
hora.

Para isso foram oferecidas 
atividades variadas, como 
aula de dança, jump, circuito 
funcional, recreação infan-
til, oficina de tênis de mesa, 
prática de vôlei, além ofici-
na de escovação de dentes, 
massagem, tratamento ho-
lístico, espaço beleza, sucos 
naturais e atendimento de 
nutricionistas e psicólogas. 
As atividades são gratuitas e 
abertas à comunidade.

A exemplo das edições an-
teriores, a feira deste ano foi 
um sucesso, contanto com a 
presença e apoio da comu-
nidade, alunos dos demais 

cursos, envolvimento e mui-
ta dedicação dos alunos do 
curso de Gestão Desportiva 
e de Lazer para fazer o me-

lhor possível para quem teve 
o privilégio de ir ao evento.

Orientação para o estilo devida saudável é o objetivo da feira

Fotos: Valtencir Cruz

Orientações de escovação para a garotada

Centro social Padre Pedro 
Leonardi Lança o Mc Tinga 
na Festa das crianças

na sexta-feira (05/10) o Centro Social Padre Pedro Leonardi e 
Paróquia nossa Senhora Aparecida da Restinga realizaram a 
tradicional festa das crianças e aproveitou para apresentara 
o mc Tinga.

O 
Mc Tinga é um 
hambúrguer 
feito para as 
crianças aten-

didas pela a instituição 
e há projeto de que 
venha à ser comercia-
lizado, com resultados 
financeiros revertidos 
no atendimento das 
crianças. Junto com 
seus fiéis colaborado-
res e parceiros a Paró-
quia e o Centro Social 
puderam oferecer, 
além do hambúrguer, 
pipoca, algodão-doce, 

brincadeiras, música 
e muita diversão as 
crianças atendidas.

O Padre Claudo-
ni Ceron presta seus 
agradecimentos à Lo-
care, Banda Militar de 
Novo Hamburgo, Ma-
jor Mc Arhur do 21º 
BPM, Angelo Redolfi, 
Auxiliares de Cozinha 
Jacopo Carandini , Ra-
quel Leal, aos músicos 
Fialho, aos educadores 
e colaboradores e a to-
dos que colaboraram 
para que fosse um mo-
mento maravilhoso.

O Centro Social Padre Padre Pedro Leonardi está localizado na Estrada
Chácara do Banco n.- 71 ao lado da Paróquia nossa Senhora Aparecida.

Mc Tinga inicialmente é feito para as crianças da instituição, mas futuramente será 
comercializado

Centenas de crianças participaram da festa

Fotos: Valtencir Cruz
 

Festa de Nossa Senhora 
Aparecida na Restinga

N
a sexta-feira (12/10) ocor-
reu a celebração de Nos-
sa Senhora Aparecida, no 
bairro Restinga, iniciando 

as 9h30 com uma carreata que saiu 
da Capela São Pedro, seguindo até a 
Paróquia Aparecida, na chácara do 
Banco.

As 10f foi celebrada a missa pelo 
Arcebispo Auxiliar de Porto Alegre, 

Dom Leomar Brustolin em repre-
sentação de Dom Jaime Spengler e 
Padre Ceron , seguido de almoço 
12:00 e baile de tarde Gabriel e Ban-
da.

Como sempre, igreja lotada de fi-
éis para prestigiar nossa Padroeira, 
em agradecimentos a graças alcan-
çadas e para pedido de bênçãos. 

Igreja lotada para receber a Santa

Oração a Nossa Senhora Aparecida

“Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,
Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos peca-
dores, Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,
Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade,
lançai sobre nós um olhar favorável para que seja-
mos socorridos por vós
em todas as necessidades em que nos acharmos.
Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que 
nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que têm 
a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e 
implorado a vossa singular proteção, fosse por vós 
abandonado.
Animados com esta confiança, a vós recorremos, 
tomamos-vos para sempre por nossa Mãe, nossa 
protetora,

consolação e guia, esperança e luz na hora da 
morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos
e ao vosso Santíssimo Filho, Jesus.
Preservai-nos de todos os perigos, da alma e do 
corpo ,
dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e 
temporais,
livrai-nos da tentação do demônio, para que,
trilhando o caminho da virtude,
possamos um dia ver-vos e amar-vos,
na eterna glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém!"
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Liga de Futebol Sete da Restinga
Categoria 50 anos

Campeonato segue muito disputado tanto 
na parte de cima como na parte de baixo 
da tabela, mas agora chegou a de mata-
-mata e o que vale é o resultado e não a 
classificação.

Desafio para Botafogo e mapa que divi-
diram a liderança na classificação, separa-
dos apenas pelo saldo de gols que deixou 
Botafogo na frente por quatro gols. 

monte Castelo e gold que dividem a 
lanterna, também separados por saldo de 
gols, agora tem a chance de recuperação. 

A próxima rodada promete jogos emo-
cionantes, pois está na fase de mata-mata 
e não dá pra errar. É a hora de confirmar 
favoritismos ou buscar recuperação.

Murrugão, que ficou no meio da tabela, agora enfrente o Reunidos

Rodada que definiu os 
mata-matas:

CLASSIFICAÇÃO: Confrontos da próxima rodada:

gold       5 x 4 murrugão
Botafogo 3 x 0 Barro Vermelho
Cosmos  3 x 1 mapa
Villa Real 4 x 3 monte Castelo

1°) Botafogo         
2°) mapa              
3°) cosmos          
4°) reunidos        
5°) murrugão        
6°) Villa real        
7°) monte castelo 
8°) gold               

– 17 pontos / saldo 14
– 17 pontos / saldo 10
– 16 pontos
– 15 pontos
– 13 pontos
– 11 pontos
– 07 pontos / saldo  
– 07 pontos / saldo 10

Botafogo x  gold
mapa      x  monte Castelo
Cosmos  x  Villa Real
Reunidos x  murrugão

Cobal anuncia Fabiano e Magrão para 2019
Categoria 40 anos

D
epois de contar com Tinga 
e Paulo Diniz em 2018, Co-
bal já confirma para 2019 
o atacante Fabiano e o 

volante Magrão. O presidente Celso 
do Cobal, destaca que os reforços 
valorizam o Liga de Futebol Sete da 
Restinga.

Fabiano, ponta direito dos anos 
90 ganhou o coração da torcida 
colorada e era uma grande promes-
sa na época. Seus principais feitos 
foram o Gauchão de 1997 e a atu-
ação no “Grenal dos 5 a 2”, válido 
pelo Brasileirão do mesmo ano, em 
pleno Estádio Olímpico, quando fez 
dois gols.  Em duas passagens pelo 
Inter – 1996-2000 e 2001-2002 -, Fa-
biano disputou 118 partidas, tendo 
vencido 48, empatado 30 e perdido 
40. Também participou da conquis-

ta do estadual de 2002.
Magrão foi Revelado pelo São Ca-

etano, clube pelo qual conquistou o 
vice-campeonato da Copa João Ha-
velange em 2000, Magrão também 
se destacou no Palmeiras, quando o 
time paulista ganhou o título da Sé-
rie B em 2003. Chegou a ser convo-
cado para seleção brasileira em 2004 
e 2005. Em julho de 2005, Magrão 
foi atuar no Yokohama Marinos, do 
Japão. Depois de permanecer mais 
de um ano no continente asiático, o 
volante retornou ao Brasil para de-
fender o Corinthians. Em seguida, o 
jogador brilhou com a camisa do In-
ter. No Beira-Rio, conquistou a Copa 
Sul-Americana, em 2008, a Copa Su-
ruga Bank, em 2009, e os Gaúchos, 
em 2008 e 2009.

Fabiano é o reforço do ataque e Magrão a segurança no meio campo com forte chegada na frente

Fotos: Divulgação Cobal
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

ÁRIeS  21/03 a 20/04

O cenário astrológico abre oportuni-
daades e favorece empreendimentos para 
executar processos de finalizações. O céu 
colabora com aa organização de objetivos 
futuros.

AMOR: O foco maior na relação é en-
contrar um ponto de equilíbrio mediante 
as mudanças que ambos vêm enfrentando. 
Existem planos financeiros que tocam a re-
lação e o comprometimento é essencial.

TRABALHO: Apesar da ansiedade, você 
dá novos passos e se conscientiza do seu 
valor. Esteja atento às novas oportunidades 
e coloque suas decisões em ação. A sensa-
ção de caos é natural

a

TOURO 21/04 a 20/05

Atenção aos conflitos emocionais que 
coloca em destaque insatisfação  pessoal e 
eventos de mudanças em família. A maturi-
dade é fator importante para dar tônus às 
suas decisões, seja sábia.

AMOR: O cônjuge ainda encontra dificul-
dades para tomar decisões assertivas. Inde-
pendente dos desafios apresentados, você  
faz escolhas ousadas para priorizar a sua  
automaestima e a realização pessoal.   

TRABALHO: A semana pede que priorize 
o trabalho e as atividades diárias. Está as-
sumindo muitas responsabilidades e ccon-
sciente do que deve ser feito para inovar o 
setor profissional.

b

gêMeOS 21/05 a 20/06

Nesta semana, será levado a refletir sobre 
mudanças que pretende fazer levam tempo 
e dedicação, mas mexem muito com o seu 
emocional

AMOR: Está incomodado com situações 
isoladas e tem a necessidade de saber o 
que  acontece com a pessoa amada. É uma 
semana que terá oportunidades de con-
hecer alguém.

TRABALHO: Fique atento a oportuni-
dades e mudanças que pode exigir de você 
flexibilidade e adaptação. Atenção com in-
seguranças ou situações que interferem em 
sua autonomia e liberdade.

c

CânCeR 21/06 a 20/07

Suas escolhas colocam em destaque as 
relações com os amigos e como deseja 
interagir  com pessoas que interferem no 
namoro e na sua autoestima. 

AMOR: Para se sentir mais seguro na 
troca, terá que fazer escolhas maduras. O 
cenário indica que é importante ser flexível 
e avaliar o cenário com entendimento.

TRABALHO: Os desafios podem também 
se relacionar com regras ou documen-
tos que bloqueiam os seus movimentos e 
decisões. Atemção com a anciedade e a 
relação com pessoas do seu ambiente de 
trabalho.

d

leãO 21/07 a 20/08

Nesta semana, você fica em desaque, e 
suas posturas soam como reveladoras para 
muitaasa pessoas que o cerca.

AMOR: Apesar da troca afetiva apresentar 
conflitos e até mesmo diferenças entre vocês, 
um ângulo com Saturno indica compromisso 
e solidez. Se tiver um relacionamento sólido, o 
céu indica  novos passos e novas decisões 
a dois.

TRABALHO: Encontra dificuldade para im-
plantar ideias ou regras novas com pessoas 
do trabalho. São ‘‘pessoas-chave’’ par dar um 
passo maduro e seguir com as metas. A se-
mana também lhe traz evidência e embates 
com pessoas

e

vIRgeM 21/08 a 20/09

É uma semana importante para inovar as 
ideias e trocar informações com pessoas 
próximas. Está excelente para os  estudos 
e viagens. Atenção com o desperdício de 
ideias e oportunidades.

AMOR: Se estiver numa relação, terá 
dificuldades para entender ou interagir com 
o cônjuge. A pessoa amada está flutuante 
por conta de expectativas ou fugas emo-
cionais.

TRABALHO: É essencial mudar o seu 
campo de visão sobre ideias ou informa-
ções que limitam a sua produtividade. Reve-
ja os seus conceitos, ideias e crenças. 

f

lIBRA  21/09 a 20/10g

eSCORPIãO  21/10 a 20/11

É uma semana para inovar suas escolhas 
e promover mudanças saudáveis no relac-
ionamento. O cenário favorece estruturar as 
ideias a dois. Mas você terá que reformular 
as informações para interagir com eventos 
problemáticos em família. 

AMOR: Nesta semana, reflita o quanto 
ambos estão dispostos a mudar. Se estiver 
sozinho.

TRABALHO: Amplie o seu campo de 
visão e não caia no mesmo. Infelizmente, 
está com uma visão restrita sobre o seu po-
tencial e como pode interagir com o novo 
contexto. 

h

SAgITÁRIO  22/11 a 21/12

Nesta semana, o seu foco será no trab-
alho e inovações na forma de produzir. 
A saúde também deve ser a prioridade, 
principalmente para realizar mudanças de 
hábitos.

AMOR: A forma de interagir com o relac-
ionamento nesta semana é muito emocional 
e reflexiva. 

TRABALHO: A maturidade e a experiên-
cia para lidar com os obstáculos de alguns 
anos lhe proporciona uma visão nova sobre 
como deve agir. É uma semana significativa 
para ancorar os objetivos, visando resulta-
dos mais consistentes financeiros.

i

CAPRICÓRnIO  22/12 a 21/01

É uma semana importante para interagir 
com amigos e principalmente deixar a porta 
aberta para o namoro e o lazer. Uma nova 
vida e uma nova forma de se divertir é viável 
e importante para o seu desenvolvimento.

AMOR: Se você estiver numa relação, é 
importante avaliar o quanto as amizades es-
tão interferindo na troca afetiva. Neste caso, 
ambos serão levados a inovar as amizades, 
assim como os ideais.

TRABALHO: Existe uma preocupação 
com os resultados, principalmente os finan-
ceiros. O trabalho em equipe é desgastante, 
porque existem buracos na interação por 
conflitos de ideias e opiniões.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

É uma semana importante para intera-
gir com parentes e pessoas próximas. O 
cenário indica conflitos e deve dar atenção 
a possíveis rivalidades e intrigas. 

AMOR: É uma semana difícil para en-
tender o que o cônjuge está passando. As 
experiências do relacionamento podem 
recair sobre você e se sentir responsável 
pelos fatos.

TRABALHO: Será exigido na sua ex-
pressão e interação com pessoas impor-
tantes. O cenário indica isolamento para 
tomar decisões viáveis no trabalho.

k

PeIXeS  22/02 a 21/03

Nesta semana, são ativadas experiências 
com pessoas próximas, parentes e estudos. 
Uma notícia traz a necessidade de tomar 
uma decisão, que o deixa em destaque, 
mas que interfere em seu estado emocional.

AMOR: Uma conversa é importante para 
encontrar o equilíbrio na relação. Existem 
situações que não estão acomodadas da 
melhor forma e ativam desafetos. 

TRABALHO: Existe uma preocupação 
com os resultados, principalmente os finan-
ceiros. O trabalho em equipe é desgastante, 
porque existem buracos na interação por 
conflitos de ideias e opiniões.

É essencial fazer um planejamento e pri-
orizar as tarefas para assumir responsabili-
dades viáveis em família ou para o imóvel. 

AMOR: Se estiver numa relação, o côn-
juge segue agitado e com dificuldades 
para resolver documentos importantes ou 
estudos. Os exageros e divergências para 
conduzir os planos podem desafiar o rela-
cionamento. 

TRABALHO: Atenção com a falta de foco 
ou expectativas que vem nutrindo na forma 
de produzir e lidar com a rotina. Sente-se 
desafiado a conseguir lidar com contas ou 
compromissos financeiros.

l
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Diversos 
Vendo sobrado 2 dormitórios em 
condomínio fechado, sala, cozi-
nha, banheiro, garagem coberta, 
churrasqueira, condomínio 
fechado. Imóvel quitado, aceita 
financiamento. Av. João Antônio 
da Silveira, 855 / 10. Tratar fone: 
(51) 3364.3262 / (51) 992866795 
/ 996766191 WhatsApp. Valor: 
R$ 110 mil

VENDO CASA  a 5min do Hospital 
da Restinga, na Av. João Antônio 
da Silveira, 2960 casa 15. Ter-
reno 12 x 24m, 2 dormitórios, 
sala grande com lareira, cozinha, 
banheiro. Duas entradas, frente e 
fundos. Quiosque com churras-
queira e banheiro. Estrutura com 
laje e telhado. R$ 90 mil. Tratar 
direto com a proprietária Eliza-
bete pelo fone (51) 984174945 ou 
(51) 984428394 com Getúlio

Vendo casa, 3 dormitórios na Res-
tinga com sala, cozinha, banheiro 
e garagem para um carro. Acesso 
2, nº 71, N[ucleo Esperança. Fone 
(51) 984157028

Vendo ou troco casa com 4 dor-
mitórios, sala e cozinha amplas 
e demais peças. Aceito troca por 
casa com 3 dormitórios próximo 
ao Leve Mais, na Capitão Pedroso 
ou Chácara do Banco. R$ 116 
mil. Tratar fones: 991033223 ou 
3266.0646 com Silvia.

ALUGUEL

Apartamento em ótimo estado de 
conservação, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, próximo a 
comércio e terminal de ônibus. R$ 
550,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

 
Apartamento na Restinga, 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, ótima localização. R$ 

650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Loja na Restinga, com apro-
ximadamente 32 m² com um 
banheiro, ótima localização. R$ 
650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Excelente apartamento na Res-
tinga, ensolarado, 2 dormitórios, 

sala, cozinha, banheiro, valor 
com condomínio incluso. R$ 
600,00.  Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Apartamento na Restinga em 
ótimo estado de conservação, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, próximo a comér-
cio e terminal de ônibus. R$ 
550,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Apartamento em condomínio 
na Restinga, com infraestrutura 
completa, estacionamento play-
ground, salão de festas, chur-
rasqueira, portaria 24 horas, 
próximo a terminal de ônibus. R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Casa em excelente localização na 
Restinga, 1 dormitório, opção 2, 
sala, cozinha, banheiro, amplo 
pátio, confira! R$ 600,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Excelente casa na Restinga, total-
mente reformada, 2 suítes, sala 
ampla, cozinha estilo americana, 
banheiro, garagem. Pronta para 
morar. R$ 150 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp

Casa na Restinga, aceita finan-
ciamento e conta com 3 dormitó-
rios, sala (com lareira), cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem gradeada (com churras-
queira). R$ 140 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Oportunidade, casa na Restinga, 
financiável, três dormitórios, ar-
-condicionado, cozinha ampla, 
dois banheiros, área de serviço, 
pátio totalmente cercado, gara-
gem pra dois carros. Próxima a 
escola, ponto de ônibus, mer-
cado, etc. R$ 185 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Sobrado geminado em condomí-
nio fechado na Restinga; conta 
com dois dormitórios, sendo um 
suíte, cozinha ampla, banheiro, 
sala, área externa com lavanderia 
e churrasqueira e uma vaga para 
estacionamento (box). Imóvel 
financiável. R$ 100 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Casa no pátio, localizada na 4° 
unidade da Restinga, dois dor-
mitórios, sala ampla, cozinha, 
dois banheiro, área de serviço, 
sala com opções para comer-
cio, garagem, casa de esquina, 
com espera para segundo piso. 
R$ 120.000,00.Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950- Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp.

CASA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO NO BAIRRO RESTINGA. 
Imóvel de dois dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha,vaga para 
veículo, portão eletrônico, ar-
-condicionado, para carro, toda 
gradeada. R$ 110.000,00.Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950- Fones 

(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp.

APROVEITE A OPORTUNI-
DADE! LINDA CASA COM PÁTIO 
EM CONDOMINIO FECHADO, 
ACEITA FINANCIAMENTO (con-
sulte condições). Agende sua 
visita! Vale a pena conferir. Casa 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço, lareira, vaga para 
veículo. R$ 150.000,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950- Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp.

Casa aceita financiamento e 
conta com 3 dormitórios, sala 
(com lareira), cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem gra-
deada (com churrasqueira). R$ 
140 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Aluguel

veNDA

Abertas inscrições do Processo 
Seletivo 2019/1 do IFRS

I
nstituto Federal do Rio Grande 
do Sul (IFRS) está oferecendo 
mais de 4.500 vagas em cursos 
técnicos e superiores gratui-

tos, com aulas a partir do primei-
ro semestre de 2019. O Campus 
Restinga oferece 192 vagas. Para 
ingressar, é preciso participar de 
um processo de seleção. As inscri-
ções são online e estão abertas de 
8 de outubro de 2018 até 7 de no-

vembro  de 2018, pelo site ingres-
so.ifrs.edu.br. O Campus Restinga 
disponibiliza computador com 
internet para os candidatos que 
necessitarem, na Rua Alberto Ho-
ffmann, 285, Bairro Restinga, em 
Porto Alegre.

A taxa de inscrição da seleção 
custa R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 
para os cursos técnicos e R$ 50,00 
(cinquenta reais) para os cursos 

de graduação. Além do Campus 
Resitinga, há vagas para os campi 
do IFRS localizados em Alvorada, 
Bento Gonçalves, Canoas, Caxias 
do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, 
Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Rio 
Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, 
Veranópolis e Viamão.

Saiba mais:

Opções de cursos no Campus Restinga

Os documentos com as orientações e o detalhamento do processo (editais) e todas as novidades podem ser acompanhados 
pelo site ingresso.ifrs.edu.br. As provas serão aplicadas em 2 de dezembro de 2018.
Vale lembrar que o iFRS não participa mais da seleção pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

curso                                                      modalidadE    turno     Vagas
Tecnologia em Eletrônica industrial                                                     Superior                       noite            32

Licenciatura em Letras Português-Espanhol                                          Superior                     noite            32

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas                    Superior                     manhã            32

Técnico em Eletrônica                                                             integrado ao Ensino médio          Tarde            32

Técnico em informática                                                           integrado ao Ensino médio          Tarde            32

Técnico em Lazer                                                             integrado ao Ensino médio         manhã/Tarde* 32

* O turno da tarde ocorre em apenas 1 dia da semana.
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Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

apartamentos de 2 dorms. com pátio ou sacada.

Rua Dorival Castilhos Machado, 660. bairro Hípica •  porto alegre/rs
* As condições propostas são para a aquisição da unidade privativa 33 do condomínio 680, de 02 dormitórios, no valor de R$ 133 mil. A simulação
é feita pela Tabela Price, considerando renda total de R$ 1.599,00 para dois proponentes ou um proponente com um dependente, sendo 
imprescindível comprovação de 36 meses de CLT (carteira assinada). Até zero de entrada. Condições sujeitas à aprovação do agente financeiro. 
Registro nas Matrículas n.º 57.541, 57.542, 57.543, 57.544 e 91.221 do RI da 3ª Zona de Porto Alegre. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a 
alterações até a entrega do empreendimento. Oferta válida enquanto durar o estoque. Produzido em Outubro/2018.

R$ 1.599,*
renda a partir de

R$ 42.220,*
subsídio de até zero

de entrada*.

até

3264.070051 984.026.585

SAIASAIA

ALUGUEL
ALUGUEL

dodo

voCÊ dono do
seu sonho.

MENSAIS A PARTIR
DE R$ 479,*


