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Edgar Pires de Castro: Trânsito lento, Prefeitura parada

Não é de hoje que que a 
Estrada Edgar Pires de Cas-
tro é um grande problema 
no trânsito da região e sua 
duplicação já foi anunciada 
várias vezes com direito a 
cerimônia de assinatura de 
projeto e tudo mais. A última 
estimativa de duplicação era 
pra 2014, mas foi cancelada 
junto com outras obras da 
cidade para que seus recur-
sos fossem utilizados nas 
obras da COPA 2014. Desde 
então, só mudou pra pior 

se tornando um indesejado 
legado da copa para quem 
mora na Restinga e Extremo 
Sul.

Em março deste ano, a con-
clusão do asfalto da Rua do 
Shneider, que se arrastava 
a anos, foi entregue. Nova-
mente com cerimônia, um 
monte de políticos e tudo 
mais. Esta obra teoricamente 
desafogaria a Edgar Pires de 
Castro, pois veículos que 
vinham da Restinga, Lomba 
do Pinheiro, Viamão em 

direção à Belém Novo, não 
precisariam ir até a rótula 
da Av. Juca Batista, e de fato 
não necessitam mais ir.

Entretanto, o acesso da 
Edgar Pires de Castro para 
a Rua Shneider ocasiona 
grande congestionamento 
no sentido bairro/centro, 
uma vez que a pista é sim-
ples e para fazer a conversão 
à esquerda os veículos ficam 
parados na pista aguardando 
que pare o transito o sentido 
contrário para que possam 
acessar. Com isto, o trânsito 
para totalmente e o que s vê 
é um congestionamento que 
chega até a Restinga quando 
se olha pra trás e ao se olhar 
pra frente, pista livre.

Isto nada mais é do que 
falta de planejamento e 
acompanhamento da Prefei-
tura de Porto Alegre, pois 
basta alargar a pista em 3 m 
de largura por uns 20 m de 
comprimento, ou seja, 60 m² 
de asfalto que o problema 
estaria resolvido. 

O que se houve falar aos 
quatro cantos é que a Prefei-
tura não tem dinheiro. Isto 

até é compreensível se esti-
véssemos falando da dupli-
cação de toda a via, mas não 
é o caso. São poucos metros 
de asfalto que solucionaria 
o problema de centenas de 
motoristas.  Então senho-
res governantes da nossa 
cidade, esta, assim como 
outras obras da cidade pre-
cisam de mais vontade de 

fazer do que propriamente 
dinheiro. 

Desde já, colocamos à 
disposição da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre 
nosso jornal para que possa 
colocar sua posição sobre o 
assunto ou mesmo apresen-
tar alguma possível solução 
que esteja em andamento. 

Foto de outro ângulo e o mesmo problema

Como a foto mostra, o congestionamento é na esquina da Edgar com Shneider, dali em diante tudo livre

Fotos: Valtencir Cruz
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Guerra para salvar vidas

São veiculadas diaria-
mente imagens dos tiroteios 
entre grupos de militares 
e de traficantes. Pouco se 
evidencia o esforço para 
salvar as vítimas. Valorizar 
os que lutam para salvar 
vidas, onde existem con-
frontos armados, não se 
trata somente de uma falha 
das reportagens, constitui-
-se numa questão de men-
talidade

As vítimas da violên-
cia acabam nas salas de 
emergência do Hospital de 
Pronto Socorro de Porto 
Alegre, que recebe casos de 
emergência de um raio de 

mais de 200 km. Os profis-
sionais que trabalham na 
emergência precisam ser 
valorizados, não podem ser 
esquecidos, desconstruídos 
ou ocultados, como se não 
fossem parte da tragédia 
das guerras urbanas.

Reforçar as polícias é 
fundamental, da mesma 
maneira temos que dar 
condições de trabalho aos 
cirurgiões, médicos emer-
gencistas, paramédicos, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e motoristas 
de ambulâncias e do SAMU. 
Precisamos exigir mais via-
turas e contingentes para 

as polícias, mas com igual 
afinco precisamos exigir 
mais ambulâncias adequa-
das, equipadas e mais pes-
soal de atendimento com 
a formação necessária na 
saúde, equipes de plantão 
de emergência com espe-
cialistas em traumatolo-
gia, neurocirurgia, cirurgia 
bucofacial, vascular entre 
outros profissionais que 
dão condições de atendi-
mento aos politraumatiza-
dos. Na prática, na Capital 
gaúcha, estas equipes de 
emergência estão redu-
zindo e sendo precariza-
das.

Urge mostrar e valorizar 
o que acontece depois do 
tiroteio. Discutir em que 
condições as que as víti-
mas dos tiroteios acessam 
os tratamentos que permi-
tem lutar pela vida, direito 
básico dos cidadãos em 
qualquer lugar do mundo, 
mesmo em um campo de 
batalha. Quando um cida-
dão é vítima de um ataque 
à mão armada ou de uma 
bala perdida precisamos 
trabalhar para garantir 
sua sobrevivência. Ao dis-
cutir mais recursos para 
a repressão do crime não 
podemos deixar de debater 
mais recursos para salvar 
as pessoas.

Pronto socorro recebe vítimas de um raio de 200 km

Foto: Imagens Públicas

Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento Sul, ligue ou envie um whatsapp para 51 99321.8440 

ORAÇÃO
nas piores situações, qual reação que você tem? Qual a primeira coisa 
que você faz, quando a ansiedade enche o seu coração?  Provavel-
mente, você reclama e pensa muito sobre o que você poderia fazer  
para   vencer   essa   dificuldade. Certamente,   você   foi   ensinado a   
fazer   essas   coisas   e vê isso   com   a   maior naturalidade.  mas, o  
que  você  pensaria,  se  alguém  dissesse  que  você  não  deveria pen-
sar em nada? não parece estranho dizer que, quando uma dificuldade 
aparecer em sua vida, você nada deve fazer? Em  marcos  14:33-35, está  
escrito:“E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou  a  sentir-se  
tomado  de  pavor  e  de  angústia.  E lhes disse:  A minha alma está 
profundamente  triste  até  à  morte;  ficai  aqui  e  vigiai.  E,  adiantando-
-se  um  pouco, prostrou-se em terra; e ORAVA...”Essa passagem fala de 
alguns momentos antes de Jesus ser preso. Você notou que Ele disse 
que Sua alma estava abatida? Jesus estava angustiado. mas, o que Ele 
fazia para minimizar Sua angústia? Ele apenas orava. Por acaso, Jesus  
foi  ao  médico  ou  foi  pedir conselhos  para  algum  amigo?  não.  A 
única reação que Jesus teve foi orar e é exatamente isso que você deve 
fazer nas horas de dificuldade. Siga o exemplo de Cristo. Experimente 
não fazer nada quando a tristeza enche  a  sua  vida.  não  tente  lutar  
contra  a tristeza  ou  contra  a  depressão,  apenas ore.  Faça  a  mesma  
coisa  que  Jesus  fez  na  hora  de  dificuldade.  Ore  e  ore  bastante, 
para  que  Deus  opere  em  sua  vida.  Foi  isso  o  que  Cristo  fez.  não  
tenha  medo  da dificuldade  e  nem  tente  vencê-la  com  as  próprias  
forças. Ore  a  Deus,  para  que  Ele vença  a  dificuldade  por  você.  não  
pense  em  nada  e  nem  planeje  nada,  mas  ore.  É dessa forma que 
todas as coisas serão resolvidas na sua vida. 

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

Livro “oração”: A oração é um prin-
cípio fundamental na vida do cristão, 
pois ela é o que move a mão de Deus 
para agir na Terra. Para Deus, tudo se 
inicia por meio da oração. Você sabe 
orar? Jesus disse: “Portanto, vós orareis 
assim...” (mateus 6:1). Jesus deseja ensi-
nar-nos a verdadeira oração, ou seja, a 
que Deus ouve e responde. neste livro, 
descobrimos que a oração é essencial 

para nossa vida espiritual e natural. 

Acesse: www.editoraventosul.com.br / www.tvmenorah.com.br 

/ www.paodejuda.com.br
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Prefeitura entrega mais 33 novos 
leitos no Hospital Vila Nova

A prefeitura e a Associa-
ção Hospitalar Vila Nova 
entregaram nesta terça-feira 
(22/05), 33 novos leitos de 
retaguarda no Hospital Vila 
Nova. Com esta entrega, 
a instituição completa 66 
novos leitos de retaguarda, 
utilizados para encaminha-
mento de pacientes de com-
plexidade intermediária, e 
outros 33 leitos de aten-
dimento geral, que foram 
qualificados para leitos de 
retaguarda, totalizando 99 
novos leitos de longa dura-
ção oferecidos para a rede 
de saúde do município 
desde janeiro de 2017. 

 “Estamos reabrindo os 
leitos que foram fechados 
em Porto Alegre nos últi-
mos anos e colocando o 
dinheiro público onde pode 
retornar em benefício para a 
sociedade”, disse o prefeito 
Nelson Marchezan Júnior. 
O secretário municipal da 
Saúde, Erno Harzheim, des-

tacou os avanços no setor na 
Capital. “Teremos mais 49 
leitos no Hospital Restinga 
e Extremo-Sul, com o edital 
de chamamento, e teremos 
mais 204 leitos no Hospi-
tal Santa Ana”, explicou. No 
Santa Ana, 30 leitos para 
saúde mental abrirão em 
julho e o restante em setem-

bro. O secretário também 
destacou que está aberto o 
edital para inscrição de pro-
postas de sete novos Cen-
tros de Atenção Psicossocial 
(Caps), que farão internação 
em saúde mental em 69 lei-
tos. De acordo com Har-
zheim, do segundo semestre 
do ano passado até o início 
de 2019, a cidade terá mais 
de 400 novos leitos hospita-
lares.

 Associação Hospitalar 
Vila Nova está em funciona-
mento há 50 anos e presta 
atendimento exclusivamente 
pelo SUS. O diretor-presi-
dente da instituição, Dirceu 
Dal’Molin, destacou outros 
atendimentos importantes 
realizados no local, como o 
serviço de oftalmologia, um 
dos maiores do Estado. Ele 
informou que 1.180 novas 
consultas são realizadas 
por mês, que, somadas aos 
retornos, chegam a 2,5 mil. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Marchezan disse estar investindo dinheiro público em benefício da sociedade

Hospital totaliza 99 novos leitos de longa duração oferecidos para a rede de saúde

Fotos: Ricardo Giusti / PMPA

 

Pingo Vilar
BOCHA, O ESPORTE QUE FAZ 
AMIGOS E UNE AS FAMÍLIAS

Amigos, no mês de maio a Associação Riograndense Amigos da Bo-
cha realizou o jantar de confraternização de início do campeonato inte-
gração, no Centro Social do Banrisul, bairro Ponta grossa. Participaram 
do evento as agremiações:

Associação Asala do bairro Restinga;

Clube Santa Mônica do bairro Ponta Grossa;

Clube Missioneiro do bairro Lami;

Clube Ponta Bocha do bairro Ponta Grossa;

Clube Cecopam do bairro Cavalhada;

Ipanema Tênis Clube do bairro Ipanema;

Os Clubes Quiosque da Figueira e Farroupilha 

da Lomba do Pinheiro;

Clube Parete do bairro Cristal;

Clube Bom Jesus e Protásio Alves do bairro 

ProtásioAlves.

Contamos com a presença do presi-
dente de honra da associação ARAB, Dep. 
mauricio Dziedricki, o qual parabenizou 
as equipes que disputam a competição e 
falou sobre aimportância do esporte para 
a qualidade de vida, e da integração pro-
movida pela bocha.

A premiação do campeonato, a qual será 
entregue no dia 1º de Setembro de 2018, 
ficou exposta para apreciação dos con-
vidados presentes no evento. no jantar,a 
associação arrecadou alimentos que fora-
mentregue ao Pastor Luis Sidnei da igreja 
iEP Vale da Benção, Restinga.

Jantar reuniu jogadores e familiares de vários bairros de Porto Alegre

Troféus já aguardam pelos vencedores 

O primeiro turno do cam-
peonato segue com esses 
resultados até agora:

Com 6 pontos: Ponta Bocha, 
Quiosque da Figueira e Parete
Com 5 pontos: Farroupilha
Com 4 pontos: missioneiro, São 
Lucas e Protásio
Com 3 pontos: Bom Jesus, ipa-
nema Tênis Clube eAsala
Com 2 pontos: Santa mônica

A partir da próxima edição vamos 
conhecer um pouco de cada equipe e 
de seus atletas.

Empossada nova diretoria do CONSEPRO de Belém Novo

Na sexta-feira (11/05) 
o Conselho Municipal Pró-
-segurança Pública (CON-
SEPRO) de Belém Novo 
empossou sua nova direto-
ria para o biênio 2018/2019. 
A posse de deu em um jantar 
no próprio bairro e contou 
com a presença de empresá-

rios, lideranças comunitárias 
e autoridades da segurança 
pública da região, entre as 
quais o novo Comandante do 
21º BPM, batalhão da polícia 
militar que atende a região 
do extremo sul e Restinga, 
Major Macarthur Matteo 
Vilanova, o ex-comandante 

do mesmo batalhão, Coronel 
Otto Amorim, hoje coman-
dando a região metropo-
litana, representantes da 
7ª Delegacia de Polícia de 
Belém Novo e Delegado Fer-
nando Soares, que embora 
atue em outra DP, é atu-
ante em prol da segurança 
na região. Participaram 
ainda, Delegado Weber, 
Padre Tiago Francesco da 
Paróquia nossa Senhora de 
Belém Novo,Marilena e Yeda 
do Consep e Eliane, Coord. 
Fórum de Segurança.

Na ocasião também 
foram apresentadas as con-
tas da gestão que se des-
pede, onde justificaram 
a aplicação dos recursos 
arrecadados em eventos 
do CONSEPRO e que foram 
destinados à segurança de 
forma direta ou indireta-

mente, inclusive com manu-
tenção de viaturas.

O presidente Laércio 
agradeceu a presença de 
todos e ressaltou a impor-
tância da comunidade atuar 
em parceria com as forças 
policiais para ter uma bairro 
mais seguro. Major Macar-
thur destacou sua felici-
dade em poder contar com 
este apoio da comunidade, 
especialmente por ser no 
21º BPM, onde começou sua 
carreira como policial mili-
tar e onde pela primeira vez 
assume como Comandante 
de Batalhão.  Padre Tiago 
Francesco, deu a sua benção 
à todos e lembrou da ação 
entre amigos promovida 
pela Paróquia, nas qual os 
recursos serão para lavagem 
externa da igreja. Lembrou 
ainda que o 1º prêmio é uma 

viagem para Aparecida (SP), 
Ouro Preto, Mariana e Con-
gonhas (MG).

Sobre os CONSEPROS: 
São entidades privadas sem 
fins lucrativos existentes em 
praticamente todas as cida-
des do Rio Grande do Sul. 
Têm a função de colaborar 
com a segurança pública do 
município ou bairro onde 
está instalado. Na prática, 
os Consepros são formados 
por empresários e represen-
tantes de entidades e em 
muitos municípios, além de 
cobrar, colaborar e fiscali-
zar, acabam ainda ajudando 
no aparelhamento das polí-
cias civil e militar e do Corpo 
de Bombeiros.

Fotos: Valtencir Cruz

Diretoria com alguns convidados
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O grande legado do Hospital Moinhos de Vento na Restinga

O legado

Período de transição

Modelo de filantropia

O Hospital moinhos de 
Vento atua na Restinga 
desde 2004, quando man-
tinha o pronto atendimento 
da região. Em 2009, com 
a criação do PROADi-SUS 
enxergou a possibilidade de 
contribuir ainda mais com 
a saúde da população da 
região. A partir daí, iniciou-se 
o projeto de construção e 
gestão do Hospital Restinga 
e Extremo-Sul. 

O complexo foi cons-
truído a partir de um diag-
nóstico epidemiológico da 
região realizado no triênio 
2009-2011 – tendo sido 
inaugurado em 4 de julho 
de 2014, com início gra-
dual de suas atividades. Até 
dezembro de 2017, mais de 
R$ 250 milhões foram inves-
timentos em obras, equi-
pamentos, operação e no 
funcionamento do hospital.

A realidade da região 
mudou deste então. 
Segundo dados da SmS, 
o número total de óbitos 

registrados no Distrito da 
Restinga e Extremo-Sul bai-
xou de 744, em 2013, para 
705, em 2016¹. O número 
de óbitos em menores de 
um ano caiu de 24 para 19 
no mesmo período. Um dos 
fatores novos que mais con-
tribuiu para a melhora dos 
indicadores de saúde da 
região foi a inauguração do 
hospital.

A partir do levantamento 
realizado pelo Hospital moi-
nhos de Vento na região em 
2009, o HRES se adaptou 
rapidamente para atender 
às demandas prioritárias 
da população. A identifica-
ção das necessidades e 
as intervenções realizadas 
a partir do mapeamento 
trouxeram importantes 
resultados nos indicadores 
de saúde – principalmente 
naqueles relacionados aos 
serviços não disponíveis 
anteriormente na região, 
como atenção hospitalar, 
emergência, exames diag-

nósticos e de ambulatórios 
especializados. 

A implantação do hospi-
tal no bairro também trouxe 
impactos socioeconômicos. 
57% dos profissionais de 
nível médio e técnico que 
atuam no HRES são mora-
dores da região. 

1 Fonte: Sim – Sistema 
de informações de mortali-
dade – Site da SmS POA.

Outra importante ação 
foi a formação de mais 
de 1.000 novos profissio-
nais pela Escola de Saúde. 
Desde o início do projeto, 
em 2009, moradores da 
Restinga e Extremo-Sul de 
Porto Alegre participaram de 
cursos técnicos de enferma-
gem, saúde bucal, auxiliar 
em saúde bucal, auxiliar de 
alimentação, camareira e 
cuidador. Os cursos foram 
totalmente gratuitos, sob a 
forma de bolsas de estudo, 
com oferta de vale trans-
porte e uniforme sem custo 
aos alunos.

Apesar da mudança, 
a população atendida 
pelo Hospital Restinga e 
Extremo-Sul não terá os 
serviços afetados. A gestão 
será compartilhada com 
o moinhos até que o pro-
cesso de transição esteja 
plenamente concluído. Con-
tinuarão sendo ofertados 
os serviços de internação e 
emergência 24 horas adulto 
e pediátrica, os exames de 
diagnóstico – tanto para a 
instituição como para a rede 
– e as consultas de ambula-
tório nas áreas de infectolo-
gia e medicina interna. Além 

disso, o novo edital prevê a 
ampliação dos serviços que 
não estão no atual contrato.

A SmS reforça, também, 
que os interessados em 
assumir a gestão precisam 
cumprir elevadas pontu-
ações de indicadores de 
qualidade. Para garantir 
o padrão existente, são 
necessários requisitos 
como experiência prévia 
nas ações propostas e certi-
ficação nacional ou interna-
cional.

Dobre os funcionários 
que atuam hoje no Hospital 
da Restinga, Luis Eduardo 

Ramos mariathinformou que 
alguns passarão por pro-
cesso seletivo e poderão 
ingressar no Hospital moi-
nhos de Vento da Ramiro 
Barcelos, outros serão 
absorvidos pelo novo gestor 
que assumirá na Restinga. 
“De qualquer forma todos 
os funcionários terão seus 
direitos trabalhistas garanti-
dos, sem nenhum prejuízo 
neste sentido. Temos um 
carinho muito grande pelas 
pessoas e pelo bairro, não 
estamos abandonando a 
Restinga”, finalizou.

Nova gestão
A nova gestão do HRES 

será realizada através de 
um Termo de Colaboração. 
Em seu objeto, o docu-
mento prevê o atendimento 
de emergência, ampliação 
de exames para a rede de 
atenção primária (tomogra-

fia, ecografia, mamogra-
fia, exames laboratoriais, 
endoscopia digestiva alta 
e baixa, eletrocardiograma 
e Raio-x), abertura de 
quatro salas cirúrgicas e 
ampliação do ambulatório 
de especialidades. Com o 

acréscimo de 49 leitos aos 
62 existentes, o hospital 
deverá oferecer 111 leitos 
de internação, dos quais, 10 
de unidade de tratamento 
intensivo.

Editor do jornal Vitrine, Valtencir Cruz em conversa com gestores do Hospital da Restinga Extremo Sul

Hospital moinhos de Vento só sairá do Hospital da Restinga depois que o processo de transição para o novo gestor estiver 
concluído. Por um período a gestão será compartilhada. 

O Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento insti-
tucional do Sistema Único 
de Saúde (PROADi-SUS) é 
um dos modelos de filan-
tropia utilizados por hospi-
tais no Brasil. A iniciativa é 
financiada com recursos de 
isenção fiscal, concedidos 
aos cinco hospitais filan-
trópicos reconhecidos pelo 
ministério da Saúde como 
instituições de excelência 
(moinhos de Vento, Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz, 
Hospital do Coração, Hospi-
tal israelita Albert Einstein e 

Sírio-Libanês). 
Os projetos são reali-

zados em quatro grandes 
áreas: i) estudos de avalia-
ção e incorporação de tec-
nologias, ii) capacitação de 
recursos humanos, iii) pes-
quisas de interesse público 
em saúde, iV) desenvolvi-
mento de técnicas e opera-
ção de gestão em serviços 
de saúde.

É nessa modalidade 
que está inserido o Hospital 
moinhos de Vento. Reco-
nhecido por suas atividades 
nas áreas de educação e 

pesquisa, realiza mais de 
30 projetos do interesse 
da sociedade e do minis-
tério da Saúde, que che-
gam a todos os estados 
do Brasil. São realizadas 
atividades assistenciais, de 
‘’capacitação,pesquisa, tec-
nologia e gestão. 

Outro modelo de filan-
tropia, que é o mais usado 
pelas instituições de saúde 
do Brasil, destina 60% dos 
leitos para o atendimento 
no SUS.

Texto: Andressa Dorneles / Critério Comunicação
Edição: Valtencir Cruz / Jornal Vitrine

Fotos: Andressa Dorneles / Critério Comunicação

Construído e equipado por meio do PROADi-SUS, Hospital Restinga e Extremo-
-Sul é uma conquista da comunidade.] A apresentação e justificativas da não 
participação da não participação do Hospital moinhos de Vento na concorrência 
pública e as informações de como será a transição para o novo gestor, foi reali-
zada em uma reunião com o Editor do Vitrine, Valtencir Cruz, na quinta-feira (24/05). 

A partir de julho, o Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), hoje sob responsabi-
lidade do Hospital moinhos de Vento, passará por uma troca de gestão. Conforme 
edital lançado pela Secretaria municipal de Saúde (SmS) de Porto Alegre, o novo 
gestor será anunciado em 7 de junho. A mudança se deve a uma alteração na 
diretriz do ministério da Saúde em relação ao Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento institucional do SUS (PROADi-SUS), iniciativa que permitiu a construção do 
HRES.

O moinhos está na gestão da unidade desde julho de 2014. Com a nova orien-
tação do ministério, o valor das isenções dos impostos federais aplicados men-
salmente no Hospital Restinga por meio do PROADi-SUS deve ser investido no 
âmbito nacional. no atual modelo, os recursos estão centralizados no município 
de Porto Alegre.

Além disso, o contrato com o ministério da Saúde já previa o término do projeto 
em 30 de junho de 2018. A partir dessa data, a Associação Hospitalar moinhos de 
Vento repassará o prédio e os equipamentos de todas as áreas para o município 
de Porto Alegre.

“Como se trata de um recurso público, tudo o que foi investido ao longo do pro-
jeto será doado para o município”, reforça o gerente de Responsabilidade Social 
do Hospital Restinga e Extremo-Sul, Luis Eduardo Ramos mariath.
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Judiciário reconhece a ilegalidade da 
alta programada pelo INSS

A alta programada é uma prática do INSS de, ao conceder 
o benefício de auxílio-doença, estabelecer automaticamente 
a data de cessação do benefício, dispensando a realização de 
nova perícia médica.

Este procedimento, previsto no art. 78, §1º do Decreto 
3.048/99, surgiu como alternativa adotada pelo INSS para dimi-
nuir o grande número de pedidos de auxílio-doença e, assim, 
tentar gerar economia aos cofres públicos.

O Decreto estabelece quea autarquia poderá fixar, mediante 
avaliação pericial ou com base na documentação médica do 
segurado, o prazo que entender suficiente para a recuperação 
da capacidade para o trabalho.

Há, porém, uma enorme polêmica em relação à alta progra-
mada, pois ao cessar previamente o benefício, sem a realização 
de perícia médica, o INSS acaba prejudicando muitos segura-
dos que ainda não estão aptos a retornar ao trabalho, podendo, 
inclusive, agravar ainda mais esta incapacidade.

Neste sentido, em recente decisão, o STJ julgou o recurso 
interposto pelo INSS contra acórdão do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), que entendeu que a cessação do 
auxílio-doença deve ser obrigatoriamente precedida de perícia 
médica, em vez de ocorrer em data presumida pela autarquia.

O ministro do STJ Sérgio Kukina reconheceu que a alta pro-
gramada constitui ofensa à Lei da Previdência Social, que deter-
mina que o benefício seja mantido até que o segurado seja 
considerado reabilitado para exercer suas atividades de traba-
lho. 

“A cessação de benefício previdenciário por incapacidade 
pressupõe prévia avaliação médica, sendo imprescindível, no 
caso concreto, que o INSS realize nova perícia, e ordene que o 
segurado retorne às atividades habituais apenas quando efeti-
vamente constatada a restauração de sua capacidade labora-
tiva”, votou o ministro.

Portanto, as recentes decisões do judiciário em afastar a alta 
programada são corretas, pois em razão de tantos fatores sub-
jetivos, a perícia médica é fundamental para se constatar ou 
não a recuperação do segurado.

Assim, ao que tudo indica, o instituto da Alta Programada 
pode estar com os dias contados, o que pode ser considerado 
uma verdadeira vitória dos segurados do INSS que recebem 
benefício de auxílio-doença.

Igualmente, a decisão do STJ representa a possibilidade de 
todos os segurados que tiveram seu benefício cessado auto-
maticamente pelo procedimento da Alta Programada, ajuizarem 
ações judiciais para receberem retroativamente os valores que 
o INSS indevidamente deixou de pagar.

aposentadoria por invalidez e pensão por morte. 
Por isso que a prevenção é a melhor solução. 

Advogada Previdenciária 

OAB/RS 65.332

Michele Aguiar               Bloco Estação do Samba Kids 
apresenta sua corte para 2019

Em um chá na sociedade 
Uruguaianense em Belém Novo, 
no sábado (14/04), o Bloco Esta-
ção do Samba Kids, apresentou 
sua corte para o carnaval 2019.  
Embora seja para o carnaval do 
ano que vem, as crianças e seus 
pais já começam os trabalhos 
desde já, planejando temas, 

fantasias, etc. Pensando o que o 
bloco que vem crescendo a cada 
ano, apresentará pelos salões 
em que se apesentará para ale-
grar os foliões infantis.

No chá, foram apresenta-
das as crianças que comporão 
a corte. Ansiosas as crianças 
aguardavam este momento, 

pois foi tudo surpresa, os 
nomes não haviam sendo divul-
gados, de forma que a garotada 
se emocionava quando seu 
nome era divulgado. Obvia-
mente que esta emoções dos 
pequenos, contagiava também 
os pais e familiares que esta-

vam na festa.

Nova corte:
Rainha: Luiza mattos
Princesa: Cecília dias
Príncipe: Luciano Baltazar
musa: Bianca Velasque
Rainha da Bateria: Patrícia Freire
Passista: Alice Rocha

Diretoria:
Presidente:  gisele Silva
Vice presidente: katia mello
Demais integrantes da diretoria: Fabiano Castro, 
Christian Silva, Wagner Camacho, kelen Ferreira 
e marcelo Baltazar.

A diretoria agradece às crianças, seus pais, familiares e a toda a comunidade de Belém 
Novo e de bairros do entorno, pela presença nos eventos do bloco e pelo apoio ao de 2017, 
2018 e que certamente continuará em 2019, fortalecendo cada vez mais o bloco Estação do 
Samba Kids. 

maiores informações sobre o blcoo podem ser obtidas através do Facebook:  
Dodi Silveira ou pelo whatsApp: (51) 984326310.

Garotada se emocionava ao saber que faria parte da corte

Foto: Valtencir Cruz
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Michele Aguiar               Projeto do Vereador Pujol possibilita novos empreendimentos 
imobiliários regulares na zona sul

Eu até havia me resguar-
dado para não discutir alguns 
aspectos de pronunciamentos 
ocorridos na Câmara de Porto 
Alegre que, evidentemente, 
por serem portadores de um 
ranço ideológico muito forte, 
não cabem ser discutidos. 

Entender imoral a minha 
atitude de promover um pro-
jeto de lei que busca criar 
condições objetivas para que 
alguém faça um investimento 
e dele obtenha resultado só 
pode ser ranço ideológico – 
esse, sim, imoral, sob a minha 
ótica.

Faço a seguinte pergunta: 
um empreendedor não tem 
que produzir resultados??? E 
respondo: é uma consequên-
cia do empreendedorismo o 
resultado.

O empreendedor que não 
tem resultado favorável não é 
empreendedor, é falido.

Quem entende que esse 
local é uma área rural deve ter 
visitado essa área em 1970, 
antes da constituição da Vila 
Restinga. Essa área se situa 

exatamente a 200 metros do 
acesso à Restinga. No entorno 
dela, existem oito lotea-
mentos, vários conjuntos 
habitacionais, conjuntos de 
edifícios e assim por diante. 
Tem gente que não conhece a 
realidade ou que quer distor-
cer essa realidade.

Não querem criar condi-
ções legais objetivas para que, 
respeitados os parâmetros de 
lei, se leve – como está, cer-
tamente, sendo levada – aos 
organismos competentes do 
Município a proposta de reali-
zação de um projeto em que o 
empreendedor vai estabelecer 
uma série de compromissos, 
entre os quais urbanizar a 
área, colocar água, luz, esgoto 
cloacal, pavimentação e todos 
aqueles equipamentos urba-
nos necessários.

Além disso, certamente, 
estes empreendedores vão 
ser compelidas a outras con-
traprestações, outras contra-
partidas, e uma delas será 
criar condições objetivas para 
que se duplique a Av. Edgar 

Pires de Castro entre esse 
núcleo que se pretende for-
mar e o outro lado, a entrada, 
o acesso principal, que fica na 
Estrada João Antônio Silveira, 
na nossa Vila Restinga, que 
somente alguns conhecem 
tão bem. Então, senhores e 
senhoras, um dos caminhos 
para seguir, foi ter coragem 
de fazer esta proposta, que 
possa inclusive permitir 
algumas ofensas que recebi, 
dizendo que é imoral o meu 
projeto de lei.

Isso faz parte do jogo. Eu, 
respeitosamente, aceito essa 
ofensa. Quem me ofendeu 
reside a alguns metros desse 
lugar, do outro lado, dentro 
de um conjunto habitacional 
que foi erguido ali da melhor 
maneira possível dentro da 
lei.

Esse projeto de lei não 
só autoriza como compro-
mete a quem for empreender 
na área a fazê-lo dentro do 
melhor e do maior princípio 
urbanístico que se possa exi-
gir na realidade de Porto Ale-

gre, criando condição para 
se repetir ali o sucesso da 
Moradas da Hípica, da Nova 
Ipanema e de todos aqueles 
loteamentos que nós conhe-
cemos que tem em torno 
disso. Tive a tranquilidade 
de trazer à colação da Casa, 
à decisão da Casa, um projeto 
de lei criterioso. Os arquitetos 
que estudaram esse projeto e, 
a própria Exposição de Moti-
vos que introduz esse debate, 
é absolutamente convincente.

Eu lamento dizer que os 
fundamentos que trouxeram 
foram insubsistentes, não 
puderam contestar a pro-
posta correta, séria e ade-
quada que nós trouxemos à 
consideração da Câmara de 
Vereadores.

Vou repetir, o presente 
Projeto de Lei Complementar, 
aprovado, propõe a alteração 
na divisão territorial do Plano 
Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental (PDDUA), 
ajustando os limites entre os 
zoneamentos de uso inten-
sivo e uso rural, a fim de pos-
sibilitar a aprovação de um 
loteamento para fins residen-
ciais em área localizada na 
confluência da Avenida Edgar 
Pires de Castro e Rua Darcy 
Pozzi, aproximadamente, a 
duzentos metros ao sul da 
rótula de acesso ao Bairro 
Restinga.

A empresa urbanizadora 
responsável pelo empreen-
dimento propõe a implanta-
ção de um loteamento com 
aproximadamente 1.500 lotes 
com total infraestrutura, 
ofertando financiamento 
direto ao adquirente, permi-
tindo à população de menor 
poder aquisitivo, atualmente 
à margem do mercado imo-
biliário formal, a possibili-
dade de adquirir seu terreno 
e construir sua casa própria. 
Importante ressaltar que o 
empreendimento ainda irá 
gerar a doação ao Municí-
pio de, aproximadamente, 
70.000m² de área destinada 
a equipamentos comunitários 

na forma de praça, escola, 
posto de saúde e creche, para 
uso não somente dos mora-
dores do loteamento, mas 
suprindo as deficiências atu-
ais da região nesse setor.

– Com referência a sua 
inserção no contexto urbano, 
a área encontra-se localizada 
a aproximadamente duzen-
tos metros da Avenida João 
Antônio da Silveira, principal 
acesso ao Bairro Restinga, 
estando plenamente servida 
por infraestrutura e servi-
ços urbanos. Não se trata de 
uma área isolada em meio 
rural. Ao lado oposto à sua 
testada na Avenida Edgar 
Pires de Castro, em toda sua 
extensão, é lindeira a um 
núcleo intensivo composto de 
diversos loteamentos popula-
res aprovados e em implan-
tação, como a Cooperativa 
Habitacional Passo do Salso, 
o Condomínio Repouso do 
Guerreiro, o Loteamento Chá-
cara do Banco, entre outros.

A testada oposta à área, 
frente à Avenida Edgar Pires 
de Castro, ocupada por 
núcleos residenciais de forma 
intensiva, sugere que se adote 
tratamento equânime sobre a 
área de interesse do empreen-
dimento.

O referido Projeto de Lei 
Complementar, com base nos 
argumentos ora colocados, 
vem reparar pontualmente 
essa distorção, criando, exclu-
sivamente, sobre a área uma 
subunidade específica com 
regime urbanístico intensivo 
e atividade predominante-
mente residencial, permitindo 
a aprovação do loteamento.

A aprovação deste Pro-
jeto, resultará na implanta-
ção de um empreendimento 
habitacional de qualidade que 
agregará valor ao Bairro Res-
tinga, perfeitamente compa-
tibilizado com o zoneamento 
intensivo vigente em área 
adjacente.

Vereador Pujol defendendo o projeto no plenário da Câmara Municipal

Sobre o PROJETO DE LEi COmPLEmEnTAR DO LEgiSLATiVO nº 041/17, que altera os limites da Subunidade 1 da Unidade de Estrutura-
ção Urbana (UEU) 17 da macrozona (mZ) 7 e das Subunidades 1 e 3 da UEU 48 da mZ 8, cria a Subunidade 2 da UEU 17 da mZ 7 e define 
seu regime urbanístico, nos Anexos 1.1 e 1.2 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 – Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental (PDDUA) –, e alterações posteriores, tenho que me posicionar fortemente aqui.
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Nos postos e no cotidiano a vida volta ao normal
Desde o início da greve dos caminhoneiros na segunda-feira (21/05) um clima tenso se instaurou por todo o 
país. As cargas não chegavam, seja para abastecer os supermercados, as centrais de abastecimentos, a cons-
trução civil, enfim, tudo parou. 

Já nos primeiros dias 
os postos de combustíveis 
esgotaram seus estoques e 
faltou combustível para a 
população. O Governo Fede-
ral temendo que se chegasse 
ao caos, que já estava bei-
rando, anunciou um acordo 
com os caminhoneiros, mas 
uma parte da categoria dizia 
não se sentir representada e 

o acordo não foi cumprido 
num primeiro momento. 

Enquanto negociava um 
novo acordo, o governo 
usou seu poder de estado 
e num segundo momento 
(mais para o fim do movi-
mento), passou escoltar 
caminhões de combustível 
inicialmente para atender 
as necessidades básicas, 

como hospitais por exem-
plo. Posteriormente um 
novo acordo foi anunciando 
e por consequência o fim 
da paralização. Entretanto, 
outras categorias acabaram 
aderindo ao movimento que 
deixou de ser de uma cate-
goria e passou a ser de uma 
população que aproveitou o 
momento para manifestar 

sua insatisfação com o atual 
momento político, econô-
mico, mas sobretudo pela 
corrupção que a cada dia se 
mostra enraizada em todas 
as esferas do setor público. 

Enquanto isto, aos pou-
cos a gasolina começou a 
chegar nos postos que rece-
biam filas quilométricas de 
motoristas que precisavam 
do combustível para vol-
tarem à vida normal, para 
trabalharem ou se desloca-
rem ao seu trabalho, visto 
que o transporte púbico 
também não funcionava em 
capacidade plena. Pessoas 
passavam a noite em filas 
esperando a gasolina che-
gar e esperando sua vez de 
abastecer.

Os postos muitas vezes 
encurralados, sofrendo a 
pressão dos clientes revol-
tados com a situação e ten-
tando desesperadamente 
uma resposta positiva das 
distribuidoras.  

Postos como o Posto 
Hípica e Posto Tinga, ainda 
tiveram um outras preocu-
pação, a de atender os veí-
culos da Brigada Militar e 
Polícia Civil. “As pessoas 
estavam com os nervos à 
flor da pele e a preocupação 
com segurança era inevitá-
vel naquele momento. Não 
só para manter a ordem na 
fila, mas para manter as via-
turas de segurança pública 
rodando, trabalhando e pas-
sando segurança ao cidadão 
que se sentia vulnerável com 
órgãos com serviços públi-
cos que atendem suas neces-
sidades básicas, paralisados 
ou com restrição” disse o 
proprietário do posto ao Jor-
nal Vitrine.

Com a fila paralela para 
atender os veículos da 
segurança, alguns clientes 
reclamavam de possíveis 
aproveitadores que abaste-
ceram seus carros particula-

res. Entretanto, não era nada 
tão significativo e naquele 
momento aquele era o 
menor dos problemas. 

A situação aos poucos 
foi normalizando com o 
novo   acordo anunciado 
pelo Governo Federal e com 
a escolta dos caminhões de 
combustível. Mas apesar 
disto por alguns dias vários 
postos ainda não tem gaso-
lina suficiente para atender 
a demanda pela falta de 
alcool anidro que é utilizado 
na mistura deste combustí-
vel. Na sexta-feira (01/06), 
o transporte público passou 
a funcionar em capacidade 
plena, só não foi tudo nor-
mal por estar em meio a um 
feriadão. 

Para a segunda-feira 
(04/06), se espalhavam 
boatos pelas redes sociais 
sobre uma nova parali-
zação. Entretanto, quem 
acompanha a imprensa real 
sabia que se tratava de Fake 
News. Os veículos oficiais de 
comunicação trataram logo 
de esclarecer a população 
que se tratava notícia falsa e 
o clima de normalidade vol-
tou.

Agora, vida que segue. 
A população resolvendo o 
que deixou pra trás nestes 
13 dias tensos e o comércio 
contabilizando os prejuízos 
e traçando formas de recu-
perar.

Que a nova manifesta-
ção seja somente na eleição 
do dia 07 de outubro, que 
elegerá o Presidente, Sena-
dores, Deputados Federais, 
Governador e Deputados 
Estaduais. Através do voto o 
país pode promover a maior 
manifestação popular da 
história, uma manifestação 
de todas as categorias e de 
todas as classes sociais. 

Depois de dias tumultuados, atendimento normal no Posto Hípica

Posto Tinga chegou a ter fila de 2 km

Divulgação/ CMPA
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Horto Madre Raffo
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Horto Madre Raffo Matrículas Abertas

Greve dos caminhoneiros teve adesão na zona sul
As manifestações que começara, com os caminhoneiros no dia 21 de maio, foram recendo o apoio da população 
pelo Brasil à fora. na zona sul não foi diferente, já no dia 23 uma grupo de motociclistas, na sua maioria motoboys, se 
reuniu na rótula da entrada da Restinga e saiu pelas ruas da cidade para manifestar contra o alto preço da gasolina e 
a corrupção que assola o país, deixando a conta para o cidadão pagar. 

O grupo saiu da Restinga, 
seguir pela Estrada Edgar Pires 
de Castro, Juca Batista, Eduardo 
Prado, Av. Cavalgada, Azenha, 
seguindo até a área central de 
Porto Alegre, ganhando novos 
integrantes ao longo do cami-
nho. O trânsito ficou um pouco 

lento, mas prejudicial à popula-
ção, pois o grupo deixou claro 
que não queria atrapalhar nin-
guém, apenas demostrar sua 
insatisfação para a sociedade. 

No sábado (26/05), um 
grupo de pessoas, entre elas 
também caminhoneiros, se reu-

niu na Av. Juca Batista, próximo 
à rótula com a Estrada Edgar 
Pìres de Castro, também para 
mostrar sua solidariedade com 
os caminhoneiros e manifestar 
pelo preço dos combustíveis 
de maneira geral e claro, a cor-
rupção. Também não houve 
nenhum tipo de bloqueio no 
trânsito, pois os organizado-
res também esclareceram que 
queriam apenas expressar sua 
indignação, sem prejudicar 
ainda mais a população que já 
estava bastante prejudicada 
com o momento político e eco-
nômico que vivemos. 

Na segunda Feira (28/05) 
foi a vez da Restinga. Um grupo 
se reuniu na Av. João Antônio 
da Silveira com cartazes, placas, 
carro som e a bandeira do Bra-
sil, se manifestando enquanto 
tocava o hino brasileiro. Não 
faziam nenhum tipo de blo-
queio, apenas convidavam 
os motoristas à pararem por 
alguns instantes como forma 
de apoio. Alguns aceitavam 
prontamente. Ao anoitecer, o 
grupo saiu em caminhada pelas 
ruas do bairro. A manifestação 
seguiu por vários dias. 

Em todas as manifestações 
que presenciamos, vimos que 
pedestres e motoristas que pas-
savam pelos locais, se mostra-
vam favoráveis, alguns parando 
e se juntando aso grupos, 
outros buzinando em sinal de 
apoio, mas ninguém mostrando 
contrariedade.

É importante ressaltar que 
em nenhuma delas havia ban-
deiras de sindicatos ou partidos 
políticos, eram manifestações 
espontâneas da população. De 
uma população que sofreu os 
efeitos da paralização dos cami-

nhoneiros, mas que mesmo 
sofrendo, apoiou a causa. Isto 
mostra que as pessoas apro-
veitaram a oportunidade, para 
dizer “eu também estou can-
sado”, mesmo sem sair de casa. 
Mostra que o governo está tão 
fragilizado que qualquer que 
seja a causa a população apoia, 

desde que tenha como alvo o 
governo federal que está num 
maranhado de corrupção. 

Assim como já escrevemos 
em outra matéria nesta mesma 
edição, lembro que em outubro 
temos eleições, e aí sim, o povo 
deve mostrar o seu desejo de 
mudança de forma mais eficaz.

Na Av. Juca Batista caminhoneiros e população indignados com o preço dos combustíveis e 
impostos abusivos

As manifestações na zona sul começaram com os motociclistas no dia 23 de maio

A Greve também é nossa, dizia uma faixa de manifestantes na Restinga

Fotos: Valtencir Cruz
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GRIPE É COISA SÉRIA!
- Gripe pode causar pneumonia 
viral e bacteriana
De acordo com pneumologistas, o vírus da 
influenza pode causar a pneumonite viral. Além 
disso, uma infecção por esse vírus pode deixar 
o pulmão suscetível a infecções bacterianas, 
causando uma perigosa pneumonia bacteriana. 
Outro fator importante é quando os dois pulmões 
são acometidos pelas bactérias ou vírus, cau-
sando a doença chamada SARA, ou Síndrome 
da Angústia Respiratória Aguda, que é a mani-
festação mais grave da gripe.

- Vacina não causa gripe ou sin-
tomas
Dizer que ao tomar a vacina há risco de contrair 
a gripe é um dos maiores mitos em torno da 
imunização. A vacina é feita com vírus mortos e 
fracionados. Portanto, é impossível uma pessoa 
tomar a vacina e ter gripe por causa dela. O que 
ocorre é que a imunidade total não é garantida 
– a grande maioria das vacinas não consegue 
oferecer eficácia acima de 90%. Desta forma, se 
a pessoa vier a contrair o vírus da gripe posterior-
mente em ambiente público, os sintomas serão 
muito menores e a vacina evitará complicações, 
como a pneumonia. Esses casos, no entanto, 

são raros.

- Protege mulheres grávidas, 
que deram à luz recentemente 
e bebês
A mulher grávida tem a imunidade diminuída 
durante os nove meses gestacionais, por isso, a 
importância da vacinação – sempre com reco-
mendação médica. Depois que ela deu à luz, no 
entanto, a vacinação na mãe protege indireta-
mente o bebê, já que não é permitido vacinar 
crianças menores de seis meses. Como a mãe 
é a pessoa que tem mais contato com o bebê, 
protegê-la da gripe impede que o bebê também 
a contraia.

- Quando você contrai a gripe, 
continua espalhando o vírus até 
o término dos sintomas
Passar alguma doença infecciosa para colegas 
não é nada legal. Quando uma boa parte das 
pessoas está imunizada, acontece o que se 
chama de imunização de rebanho. Se uma pes-
soa pegar gripe, não conseguirá transmitir para 
os outros porque eles estão imunizados. Vacinar-
-se é uma forma de evitar o contágio e não ser 
responsável pela transmissão.

- O vírus da gripe pode infectar 
o coração
É o que se chama de miocardite viral. Em alguns 
casos, o vírus da gripe pode atacar o músculo 
cardíaco, causando uma inflamação. A conse-
quência é um coração dilatado, com arritmias e 
dependendo de medicamentos que o ajudem 
trabalhar corretamente gripe pode ser grave e 
levar à morte
Conforme os especialistas, ela não é apenas 
um resfriado convencional e traz consequên-
cias sérias ao grupo de risco. Além disso, pes-
soas que têm diminuição da imunidade, como 
quem tem AiDS, quem retirou o baço (ele ajuda 
na defesa do corpo), quem tem diabetes e usa 
insulina, além de quem tem problemas de pul-
mão devem se vacinar. A vacinação impede que 
o vírus atue no corpo e leve a consequências 
mais graves, como a pneumonia.

- COMO POSSO FAZER MINHA 
VACINA CONTRA A GRIPE?

Com todos estes esclarecimentos, agora ficou 
claro porque você deve vacinar-se o quanto 
antes contra a gripe. Para tanto, a Clínica Salute 
está realizando a vacina contra a gripe. informe-
-se AgORA: (51) 3012-6002.

Todos devemos tomar a vacina contra a gripe anualmente para evitar que 
o vírus entre no corpo e faça estragos. Menores de cinco anos, grávidas e 
maiores de 60, no entanto, estão mais suscetíveis às consequências negati-
vas da doença, que pode levar à pneumonia e até mesmo à morte. Quanto 
mais frágil o indivíduo, maior a importância de se vacinar. Alguns mitos, 
no entanto, fazem com que muitos fujam da vacinação, mas existem boas 
razões para se vacinar contra a gripe AGORA. Saiba quais são elas:

- Gripe pode ser grave e levar 
à morte
Conforme os especialistas, ela não é apenas um 
resfriado convencional e traz consequências sérias 
ao grupo de risco. Além disso, pessoas que têm 
diminuição da imunidade, como quem tem AiDS, 
quem retirou o baço (ele ajuda na defesa do corpo), 
quem tem diabetes e usa insulina, além de quem 
tem problemas de pulmão devem se vacinar. A 
vacinação impede que o vírus atue no corpo e leve 

a consequências mais graves, como a pneumonia.

- O vírus sofre mutação cons-
tante e a vacina fica obsoleta
Se você se vacinou ano passado, é preciso 
repetir a dose em 2018, já que o vírus da gripe 
tem um poder de mutação bastante elevado. Ou 
seja, o vírus que estava circulando ano passado 
é diferente do desse ano, e a vacina antiga não 
tem mais eficácia.

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
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Rua Nova Olinda 203 - Em frente ao Posto de Saúde

Escola de Educação Infantil Girassol   

51 998 284 744

NCC Partilhando Vivências com a ONG Parceiros Voluntários.
Dia 26 de abril, na Organização 

Internacional Nova Acrópole os Volun-
tários do NCC Belém participando do 
“Partilhando Vivências”, evento orga-
nizado pela ONG Parceiros Voluntá-
rios.

O que mobiliza um voluntário???
Sensibilidade, acreditar na causa, 

estar aberto aos desafios e às diferen-
ças, ter a sementinha de fazer o bem... 
sentir e receber amor.

Fotos: Divulgação NCC

O nCC Belém novo está localizado na Av. Juca Batista, 7570, Bairro Belém novo – Fone: (51) 3264-0913

Dia 29/04 no Centro Social e de Treinamento Banrisul 
o Ncc Belém recebeu o Reconhecimento e agradecimentos 
do MBA Gestão bancária e competitividade equipe avante.

Chá em comemoração ao Dia das Mães

No dia 11 de maio foi 
realizado no Ncc Belém, um 
chá em comemoração ao 
dia das mães. O Cel. Antero 
Batista fez a abertura do 
evento, logo em seguida 

ocorreu apresentações dos 
adolescentes do Trabalho 
Educativo e projeto 3° e 4° 
anos. 

Foi uma tarde de home-
nagens e muita emoção, 

onde mães e filhos puderam 
ter um momento de união e 
demonstrações de amor. No 
final do evento a equipe de 
educadores do NCC e suas 
coordenadoras homenagea-
ram as mães presentes com 
a apresentação do músico 
saxofonista com a música 
“Como é Grande o Meu Amor 
Por Você (Roberto Carlos). 

O NCC agradece a parti-
cipação de todos os colegas 
que direta ou indiretamente 
colaboraram para o sucesso 
do evento.

Também agradece a 
ajuda do voluntário Felipe 
Hahn que foi responsável 
pelas fotos e som.

Dia 12/05,pela manhã no salão principal do Ncc Belém 
realizou a homenagem do dia das mães com as turmas do 
ballets, café da manhã, estúdio de fotos, tudo realizado com 
muito amor e mais emoções.

O Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, Entidade civil de direito privado, 
com patrimônio e administração próprios, constitui entidade beneficente, de 
interesse publico, assistência social e sem fins lucrativos. É uma ONG desde 
2004 e tem como Mantenedor o Condominío Terraville “Um Condominío com 
Responsabilidade Social”.
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Áries  21/03 a 20/04

Nesta semana temos a fase lunar e o 
ingresso de Urano no setor que rege as 
finanças, talentos, habilidades e potenciais 
pessoais. Um novo ciclo se inicia a partir 
destes assuntos.

AMOR: É um momento importante para 
dialogar mais com o seu parceiro e estar 
receptivo a diferentes pontos de vista. 

TRABALHO: Excelente momento para in-
ovar na forma como expressa seus talentos 
e habilidades; poderá ter uma repercussão 
surpreendente sobre o trabalho.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Semana marcada pela Lua nova e pelo 
ingresso de Urano no setor de realizações, 
sucesso e carreira nos leoninos, mostrando 
uma nova etapa em relação a esses assun-
tos.

AMOR: Ao longo da semana, Vênus passa 
a atuar no signo anterior ao seu, escanca-
rando um momento em que é necessária 
a conscientização de suas motivações 
psicológicas e emocionais e de como elas 
atuam em uma relação amorosa.

TRABALHO: Início de uma nova e sur-
preendente fase na vida profissional dos 
leoninos. Será necessário inovar, ser mais 
inventivo e criativo.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

Semana que marca um movimento mais 
introspectivo de reflexão e balanço dos 
acontecimentos nos últimos meses.

AMOR: Vênus ainda permanece em seu 
signo até sábado, quando passa a atuar em 
Câncer. É uma semana importante para es-
tar mais consciente de seus sentimentos e 
atitudes emocionais.

TRABALHO: É um momento em que você 
poderá empregar um empenho maior na 
esfera profissional, importante para resolver 
pendências.

c

câncer 21/06 a 20/07

Mudanças na relação com amigos, gru-
pos e em seus projetos e metas é o que in-
dica a Lua nova desta semana e o ingresso 
de Urano em Touro.

AMOR: A partir do sábado, Vênus, o pla-
neta do amor passa a atuar em seu signo, 
o que indica um novo ciclo afetivo na vida 
dos cancerianos.

TRABALHO: Momento importante para 
trabalho em equipe, principalmente projetos 
inovadores e surpreendentes. Você pode 
dar uma nova forma de expressão para as 
suas habilidades.

d

leãO 21/07 a 20/08

É uma semana que marca um novo grande 
ciclo na vida dos taurinos, pois teremos o in-
gresso do planeta da mudança e inovação, 
Urano, no seu signo! Ao longo da semana, 
também teremos a Lua nova em seu signo.

AMOR: Momento interessante para estar 
mais consciente de seus valores emocionais 
e do que deseja em uma relação amorosa; 
carinho é fundamental.

TRABALHO: Marte passa a atuar no setor 
de carreira dos taurinos, indicando novas moti-
vações e energias na vida profissional. Neces-
sidade de inovação.

e

virgem 21/08 a 20/09

Momento importante para estudos, es-
piritualidade, questões ligadas a viagens e 
justiça.

AMOR: É uma fase em que você deve 
ter mais respeito por ideias diferentes das 
suas, e isso pode desenvolver mais intimi-
dade emocional.

TRABALHO: Uma fase de maior prepara-
ção em relação à vida profissional, em que 
é importante aprimorar conhecimentos e 
buscar novas referências.

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Um novo e surpreendente ciclo se inicia 
nos relacionamentos, parcerias e contatos 
dos escorpianos, indica a Lua nova e o trân-
sito do planeta Urano.

AMOR: É um momento importante para 
cultivar a intimidade e para perceber a 
tendência a uma certa dualidade emocional.

TRABALHO: Importante semana para 
contatos e contratos profissionais. É ne-
cessário agir com maturidade; mudanças 
na vida pessoal podem repercutir no trab-
alho.

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Saúde e trabalho ganham uma nova en-
ergia na vida dos sagitarianos, indica a Lua 
nova e o trânsito do planeta Urano no signo 
de Touro.

AMOR: A partir do sábado, com a passa-
gem de Vênus pelo seu signo oposto, há 
uma tendência a um maior carinho e enten-
dimento na relação.

TRABALHO: Início de uma fase surpreen-
dente de mudanças e inovações na vida 
profissional.

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Uma nova etapa emocional se inicia nesta 
semana, indica a Lua nova e o novo movi-
mento de Urano em Touro. Novos sentimen-
tos, desejos e impulsos emocionais.

AMOR: Você tende a se surpreender com 
suas atitudes na esfera amorosa. Haverá 
uma maior necessidade de liberdade e de 
novas experiências.

TRABALHO: Momento interessante para 
trabalhos de natureza criativa e para você 
transformar um hobby em uma atividade 
produtiva.

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana teremos vários movimen-
tos astrológicos importantes, como a Lua 
nova, o ingresso de Urano em Touro e o de 
Marte em Aquário.

AMOR: No sábado, Vênus ingressa no 
setor amoroso dos piscianos, indicando 
mais ternura, afetividade e profundidade no 
vínculo emocional.

TRABALHO: O trabalho pode ser ben-
eficiado a partir de novos conhecimentos, 
ambientes e contatos. É hora de inovar na 
forma como você expressa seus potenciais 
profissionais.

k

PeiXes  22/02 a 21/03

A semana é marcada pelo novo e impor-
tante movimento do seu planeta regente, 
que passa a atuar no signo de Touro. Mu-
danças na vida doméstica, familiar e emo-
cional.

AMOR: As energias fluem melhor nos 
primeiros dias da semana. É um momento 
importante para dialogar e estar receptivo 
a ideias diferentes das suas. O ingresso 
de Marte em seu signo impulsiona a vida 
sexual dos aquarianos.

TRABALHO: Você precisará estar centra-
do emocionalmente para poder se dedicar 
a novos e instigantes objetivos profissionais.

Mudanças profundas tendem a ocorrer a 
partir de agora na vida dos librianos; é isso 
o que indica a Lua nova e o novo movimen-
to do planeta Urano.

AMOR: É uma fase em que você tende a 
buscar novas referências sobre afetividade, 
sexualidade, intimidade e parceria. Marte 
passa a atuar no setor amoroso, impulsion-
ando os sentimentos dos librianos.

TRABALHO: Momento que pode envolver 
negociações importantes na vida profission-
al e uma mudança na esfera pessoal que 
terá repercussões na carreira.

l

Tirinha

Cruzadinha

CLASSIFICADOS - IMOVÉIS DE ALUGUEL

IMÓVEIS À VENDA BE-
LEM NOVO

ÓTIMOS TERRENOS BEM 
LOCALIZADOS EM BELÉM 
NOVO R$ 20.000,00 DE 
ENTRADA + SALDO DIRE-
TO A COMBINAR. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – 

fones (51) 3259.1288, fa-
cebook: Belena Imóveis

TERRENO NA CAVALHA-
DA, em ótima localização, 
terreno de esquina medin-
do 30X35 M. VALOR: R$ 
1.100.000,00

TERRENOS em Belém 
Novo, de R$ 85 mil à 
110mil. 
(TRABALHAMOS COM 
FIADOR, SEGURO FIANÇA, 
CARTA FIANÇA DA AFM E 
CARTA FIANÇA DO EXER-
CITO)

IMÓVEIS RESIDENCIAIS 
PARA LOCAÇÃO:

Casa de alvenaria, 01 dor-
mitório, sala, cozinha, 

banheiro, área grande 
nos fundos, + dois dor-
mitórios com banheiro 
nos fundos, entrada para 
carro. VALOR: R$ 700,00. 
End: Hesíodo Andrade, 60 
(HIPICA)

Casa de alvenaria em con-
domínio, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
área de serviços. VALOR: 
R$ 650,00. End: Gal. Flores 
da Cunha, 776 casa 01 e 0 
(BELÉM NOVO)

Casa de alv. 03 dormi-
tórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviços, 
entrada para 01 carro. 
VALOR: R$ 1200,00. End: 
Francisca de O. Vieira, 411 
(BELÉM NOVO)

Apart. térreo, 01 dormitó-
rio, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviços. Entra-
da p/ carro.     VALOR: R$ 
680,00. END: Lauro Motta, 
502 (esquina Natal Con-
dotta), BELÉM NOVO)
Área para arrendamento 
medindo 4,6ha, localiza-
da no centro do bairro 
BELÉM NOVO. VALOR: R$ 
4.500,00. END: Dr. Cecí-
lio Monza, 10753 (BELÉM 
NOVO)

Apartamento 5º andar, 02 
dormitórios, sala, cozi-
nha/lavanderia, banheiro, 
1 box para carro. VALOR: 
R$ 650,00 + condomínio. 
End: Edgar Pires de Cas-
tro, 2901, Apto 504 torre 
12 (HIPICA)

HÁ 3 COISAS QUE QUE NUNCA VOLTAM ATRÁS: A FLECHA LANÇADA A PALAVRA PRONUNCIADA E A OPORTUNIDADE PERDIDA.
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE, A BELENA IMÓVEIS TEM O IMÓVEL CERTO PARA VOCÊ!!

3259 1288
Dr. Cecilío Monza, Sala 204
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Paróquia Nossa Senhora de Belém faz ação entre 
amigos para lavar as paredes da igreja

Uma ação entre amigos está 
sendo feita pela Paróquia com a fina-
lidade de arrecadar recursos para a 
lavagem da igreja. Pintada em 2012 
através de outra campanha “Cor 
e Vida”, também com o apoio da 
comunidade, este templo histórico 
da região precisa agora de manuten-
ção para que a pintura que já dura 
seis anos não seja perdida. 

A ação entre amigos busca arre-
cadar entre 10 e 15 mil reais, valor 
este orçado para contratação de uma 
empresa especializada em lavagem 
de prédios, obedecendo a legislação e 
com todos os equipamentos necessá-
rios, especialmente os de segurança 
dos profissionais que trabalham na 
execução do serviço, além de cami-
nhão com guindaste e produtos de 
limpeza adequados. A expectativa é 
de que se consiga fazer a lavagem 
em outubro deste ano. 

“Acredito que sendo lavada 
ainda este ano, a Igreja terá a dura-
bilidade de sua pintura estendida 

por mais uns anos. Embora tenha-
-se usado uma tinta de excelente 
qualidade em 2012, o templo sofre 
com a grande incidência de umidade 
presente no bairro proveniente da 
proximidade com o Guaíba, para o 
qual o templo está voltado. Lavar o 
prédio neste momento é a saída com 
o melhor custo x benefício. Nossa 
Igreja tem 142 anos e precisa rece-
ber constantemente a devida manu-
tenção, pois é um símbolo de fé e 
história, não só para Belém Novo, 
mas para toda cidade. Agradeço a 
ajuda de quem colaborar conosco 
nesta Ação entre Amigos de nossa 
Igreja. Que Nossa Senhora de Belém 
os abençoe”, explicou o Padre Tiago 
Francesco ao Jornal Vitrine.

Com sorteio em setembro, a 
ação entre amigos dará 10 prêmios, 
de forma que as pessoas podem aju-
dar e ainda ter a possibilidade de ser 
um dos ganhadores. 

Pintada em 2012, paróquia precisa ser lavada para ter sua 
durabilidade prorrogada

Foto: Padre Thiago Francesco

1º prêmio - uma viagem para Aparecida (SP), Ouro Preto, 
mariana e Congonhas (mg).
2º prêmio - uma TV Smart Led 40”
3º prêmio - um Smatfhone
4º prêmio - uma bicicleta 21 marchas
5º prêmio - uma camiseta oficial do grêmio

6º prêmio - uma camiseta oficial do inter
7º prêmio - um porco
8º prêmio - uma cesta de produtos coloniais
9º prêmio - uma bíblia
10º prêmio -  um prêmio surpresa
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Cartório Alvício agora na Hípica
O Ofício de registro civil e tabelionato de notas, conhecido como Cartório Alvício, realiza serviços cartorários como registros de 
nascimentos, casamentos, óbitos, notas e atua a 33 anos nas regiões da Restinga, Extremo Sul e Lomba do Pinheiro. 

Até o início deste mês esta-
va instalado na Restinga, na Av. 
João Antônio da Silveira, 1837, 
salas 201 e 202, de onde teve 
de mudar-se para se adequar a 
legislação e as necessidades de 
atendimento em um ambiente 

melhor. O principal problema 
enfrentado no endereço antigo, 
era com relação à acessibilida-
de, pois estava no segundo piso 
e o prédio não tinha elevador, o 
que dificultava o acesso às pes-
soas com alguma limitação físi-

ca, especialmente cadeirantes e 
idosos. 

Conforme o Bel. Alvício Ri-
beiro da Silva, responsável pelo 
cartório, foi mais de um ano 
procurando imóvel na Restinga 
que atendesse as novas neces-
sidades e legislação, uma vez 
que depois de tantos anos no 
bairro, não haveria razão pra 
mudar. Como não encontrou, 
surgiu então a possibilidade do 
prédio na Hípica, que fica per-
to da Restinga e ainda atende 
as novas exigências. São 230m² 
de área (o dobro do espaço do 
anterior), com elevador, banhei-
ro e mais espaço para estacio-
namento. O espaço mais amplo 
para atendimento ao público, 
possibilitou instalação de no-
vos equipamentos, dando mais 
conforto à quem utilizado os 
serviços do cartório. 

Alvício reforça sua posição 
de que não tinha nenhum inte-
resse em sair da Restinga, mas 

foi necessário devido ao grande 
número de relações de clientes 
pela acessibilidade e pela ne-
cessidade de melhorar o atendi-

mento no que se refere a espaço 
físico e instalações, o que não 
era possível de se fazer no en-
dereço antigo.

Novo endereço é na Estrada Edgar Pires de Castro, 1841

Instalações adequadas para assinatura de e arquivamento de documentos Sala de espera ampla e climatizada

Sanitário para clientes que até então não tinha                 Espaço pra os clientes organizarem seus documentos

SERVIÇOS EXECUTADOS POR CARTÓRIOS

aUtEntiCação
rEConHECimEnto dE Firma 
CErtidão

CErtidão dE nasCimEnto
CErtidão dE ÓBito
CErtidão dE CasamEnto

proCUração
EsCritUras
atas notariais

O cartório Alvício está localizado na Estrada Edgar Pires de Castro, 1841, 
sobreloja e atende pelos 

Telefones (51) 3250.1073 e (51) 3250.1766.

geral


