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Comprovação de tiragem e distribuição nas sinaleiras 
são alguns dos diferenciais do Jornal Vitrine

Desde as duas últi-
mas edições o Jornal 
Vitrine está fazendo 
sua distribuição nos 
moldes do Jornal 
Metro, nas sinaleiras e 
pontos de grande con-
centração de público, 
um formato de dis-
tribuição direto ao 
leitor e que funciona 
em várias partes do 
mundo, especialmente 
na Europa.

No Jornal Vitrine 
Extremo Sul, foram 
escolhidos dois pontos 
de distribuição: rótula 
da Av. Juca Batista com 
Av. Eduardo Prado e 
sinaleira da rótula da 
Estrada da Costa Gama 
com Estrada Edgar 
Pires de Castro. Com 
a entrega de apenas 
um jornal por veículo. 
Desta forma evitamos 
perdas e mais pessoas 

passam a ter acesso à 
informação.

A comprovação 
da tiragem continua 
sendo feita, e na edi-
ção 77 foi na EPINET, 
que trabalha com equi-
pamentos de proteção 
individual, onde Wal-
ter Rebolo fez a audito-
ria, comprovando que 
haviam 20 pacotes de 
250 jornais cada, tota-
lizando 5000 exempla-

res. Walter conferiu 
ainda a nota fiscal de 
impressão emitida 
pela Zero Hora, que 
também especificava 
a tiragem. EPINET está 
localizada na Av. Cava-
lhada, 5055 – loja 25 
e atende pelos telefo-
nes (51) 3209.1867 e 
981834203 WhatsApp.

Walter Rebolo auditou a edição 77 na EPINET

Fotos: Valtencir Cruz

Distribuição na sinaleira da Costa Gama. O outro ponto é na rótula da Juca Batista com 
Eduardo Prado

O que você deve observar antes de anunciar:
1º - o Jornal comprova a tiragem? se ele diz que faz 10 mil exemplares, consegue 
provar que faz mesmo? Se não tiver uma forma de comprovar, cuidado, pois é como você 
comprar 10 kg de arroz e receber 5 kg ou 3 kg. Exija esta comprovação, desta forma você 
garante seu direito, incentiva os veículos sérios e não deixa espaço para fraldes.

2º - Como é a distribuição do jornal? Se for da maneira antiga, deixando no comércio, 
muito jornal é desperdiçado. nossos estudos chegaram à conclusão que 50% dos exempla-
res são perdidos se não distribuídos corretamente.  Se não tiver comprovação da tiragem e 
não for distribuído de forma correta. Você pode por exemplo, pagar por 10 mil exemplares, o 
jornal fazer de fato só 5 mil e destes 5 mil apenas 2,5 chegarem ao leitor.

3º - Você anuncia num jornal de bairro. algum jornalista vai no seu bairro produzir 
matéria? Lembre-se que se o jornal produz pauta no seu bairro, ele acaba conhecendo 
a região, além de gerar emprego. matérias retiradas da internet podem não produzir efeito 
algum, pois na internet a informação é muito rápida e até sair o jornal impresso pode ser 
notícia antiga que não desperta o interesse do leitor. Ele pode até pegar o jornal, mas não 
será para ler.

4º - onde é a sede do jornal? o endereço está descrito no jornal impresso?Quando não 
há um endereço que você possa ir quando precisar, pode se tratar apenas de um oportunista 
que faz jornal em casa mesmo quando o mercado está favorável e de uma hora pra outra 
desaparece.O seu negócio tem endereço, como o jornal não tem?

Estes são só os principais itens que devem ser observados, mas existem 
outros, como qualidade de impressão, quantidade de páginas, etc. Uma 
última sugestão é colocar os jornais da sua região lado a lado e comparar 
tudo para ter a certeza que escolheu anunciar num jornal A ou B, por opção, 
por custo benefício e não pela lábia do vendedor. 

Psicanálise
Psicopedagogia
Neuropsicopedagogia

Damaris Lima
ABPp 1112/12

ATENDIMENTO 
ADULTO E INFANTIL

51 981 038 278       - 991 365 312
Av. Edgar Pires de Castro, 2131 
Sl. 202 | Hípica - Porto Alegre

Consultório 
Integrado

MARQUE SUA CONSULTA PELOS TELEFONES:
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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 

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

A hora e a vez dos supermercados 
de bairro
Pequenos e médios ganham força e ditam novos hábitos de consumo

Com menos tempo 
disponível para fazer 
as compras do mês, o 
consumidor passou a buscar 
comodidade, proximidade e 
praticidade na hora de fazer 
o seu rancho. Com isso, um 
modelo de negócio que tinha 
perdido espaço e prestígio, 
volta a ganhar força no Rio 
Grande do Sul e no país: os 
minimercados ou mercados 
de vizinhança.

Essa é uma tendência 
observada na 18ª Expo 
Supermercados: o bom 
momento dos pequenos 
e médios supermercados 
de bairro. Este tipo de 
estabelecimento, mais 
próximo do consumidor, vem 
satisfazendo as necessidades 
da compra do dia-a-dia, pelo 
atendimento dos donos, pela 
tradição e continuará sendo o 
local preferido para a compra 
dos produtos básicos, como 
pão, leite, carne, frutas, 

verduras, entre outros.
Segundo o coordenador do 

evento, Clóvis Polese, há uma 
tendência de crescimento 
de supermercados com até 
mil metros quadrados, pelo 
menos por dois motivos:

Primeiro, porque não 
se consegue comprar 
grandes terrenos em áreas 
potencialmente de interesse, 
e se estes terrenos existem, 
estão com preços elevados.

O segundo fator, que leva 
em conta que as lojas de 
menor porte terão sucesso, 
é a estabilidade econômica. 
"Com a possibilidade de 
prever o quanto vai poder 
destinar as compras, sem a 
ameaça repentina de alta de 
preços, o consumidor não 
precisa mais atravessar a 
cidade, enfrentar transito 
caótico, longe de sua casa, 
para economizar cinco a dez 
por cento do valor total", 
destaca Polese.

Ele ressalta, no entanto, 
que também nas lojas de 
bairro o perfil do consumidor 
vem mudando. "Seu nível de 
exigência é comparável aos 
dos melhores bairros, e o 
supermercado de periferia 
igualmente precisa saber 
explorar essa vantagem de 
ser pequeno, para oferecer 
atendimento personalizado, 
algo impossível para um 
hipermercado", afirma.

O problema é que, muitas 
vezes, as pessoas encontram 
prateleiras bagunçadas, 
embalagens amassadas, 
produtos misturados e 
amontoados como em 
um depósito. "Esses erros 
comuns, cometidos por 
muitos empresários, 
terminam afastando os 
clientes", destaca.

Para evitar esse tipo de 
falha e contribuir para 
uma melhor gestão dos 
empreendimentos, a 18ª 
Expo Supermercados – 88ª 
edição montou uma loja 
conceito nos pavilhões 
da FENAC. A exposição, 
que contou com palestras 
profissionais e visitas 
técnicas, foi aberta na terça-
feira (26/06) e se encerra 
na quarta-feira (27), às 22h. 
Todas as seções compunham 
um varejo de vizinhança 
(padaria, açougue, setor de 
frutas, legumes e verduras, 
e mercearia), com o objetivo 
de ensinar aos varejistas a 
maneira ideal de expor os 
produtos.

Fonte: Expo Supermercados
Texto: Carlos Matsubara

Uma loja conceito foi montada para na 18ª Expo Supermercados

Foto: Divulgação Expo Supermercados
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Saiba o que acontece com 
jovens que não fazem o 
alistamento militar
Jovens que perderem o prazo devem pagar uma multa e ficam impedidos 
de acessar diversos serviços públicos

Jovens do sexo masculino 
ou homens transgênero 
devem ficar atentos ao prazo 
para fazer o alistamento 
militar: quem, até 30 de 
junho, não estiver inscrito 
na seleção estará sujeito a 
uma multa que, até o mês 
de junho, é de R$ 4,14. 
Esse valor é atualizado a 
cada três meses, de acordo 
com o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPCA).

Além da multa, quem 
não se alista fica em débito 
com o Serviço Militar. Isso 
significa que o jovem estará 
impedido de usufruir de 
diversos serviços públicos. 
Por exemplo: ele não poderá 

obter ou prorrogar validade 
de passaporte; obter carteira 
profissional, registro de 
diploma de profissões 
liberais, matrícula ou 
inscrição para o exercício de 
qualquer função e licença de 
indústria e profissão.

Os estudos e o trabalho 
também ficam prejudicados: 
quem perde o prazo, 
enquanto não regularizar 
a situação, fica impedido 
de prestar exame ou 
matricular-se em qualquer 
estabelecimento de ensino; e 
de inscrever-se em concurso 
para provimento de cargo 
público.

Por fim, outros 

impedimentos são: 
ingressar como 
funcionário, empregado ou 
associado em instituição, 
empresa ou associação 
oficial, oficializada ou 
subvencionada; assinar 
contrato com o governo 
federal, estadual, dos 
territórios ou municípios; 
exercer, a qualquer título, 
sem distinção de categoria 
ou forma de pagamento, 
qualquer função pública 
ou cargo público, eletivos 
ou de nomeação; e receber 
qualquer prêmio ou 
favor do governo federal, 
estadual, dos territórios ou 
municípios.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa

Hospital de Clínicas 
está com concurso 
aberto

O Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA) abre 
vagas para Processo Sele-
tivo guiado pelo edital nº 
03/2018, objetivando com-
por cadastro de reserva para 
níveis técnico e superior. O 
certame está sendo coor-
denado pela Fundação de 
Apoio da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.

As oportunidades ofere-
cidas são para Técnico em 
Meio Ambiente, Auditor de 
Contas Hospitalares (gradu-
ado em enfermagem e com 
especialização em audi-
toria), Analista de Design 
(formado em Design ou 
Comunicação Social com 
habilitação em Publicidade e 

Propaganda), Fisioterapeuta, 
Médico Nutrólogo Pediátrico, 
Médico especialista em Pato-
logia e Nutrologia, Odonto-
pediatra e Relações Públicas, 
com retribuições que osci-
lam entre R$ 3.615,81 a R$ 
9.183,60, atuando de 150 a 
200 horas mensais.

Aos candidatos que não 
dispuserem de acesso a 
internet, poderão se dirigir 
à sede da FAURGS, que fica 
a avenida Bento Gonçalves, 
9500, prédio 43609, Cam-
pus do Vale da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), bairro agrono-
mia, em Porto Alegre - RS, de 
segunda à sexta-feira, das 09 
às 17 horas.

Os interessados deverão se candidatar no período do 
dia 02 e 30 de julho de 2018, por meio do site http://
www.portalfaurgs.com.br/concursos.
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Uber fará a conservação das 
áreas verdes da orla do Guaíba

A empresa Uber do Brasil 
Tecnologia Ltda será a ado-
tante do Parque Urbano da 
Orla do Guaíba (orla Moacyr 
Scliar). O ato oficial de aber-
tura dos envelopes aconte-
ceu na manhã da terça-feira 
(10/07), na sede da Secre-
taria Municipal do Meio 
Ambiente e da Sustentabi-
lidade (SMAMS). A empresa 
ficará responsável pelos ser-
viços de limpeza geral, corte 
de grama, zeladoria e lim-
peza dos sanitários e vesti-
ários e também manutenção 
dos pisos e vigilância. A pro-
posta estima investimento 
de R$ 1 milhão pelo período 
de um ano, que poderá ser 
prorrogado por igual perí-
odo. A empresa tem três 
dias para apresentar a docu-
mentação exigida em edital.

 “Porto Alegre consolida 
um gesto de receptividade 

à inovação nessa parceria 
com a empresa que abra-
çou nossa cidade, gerando 
empregos e trazendo sus-
tentabilidade. Essa nova 
adoção deverá servir de apri-
moramento aos conceitos 
até então utilizados”, desta-
cou o secretário da SMAMS, 
Maurício Fernandes. "Fica-
mos honrados e muito orgu-
lhosos pela empresa ter sido 
escolhida para adotar o par-
que da nova orla, que sim-
boliza um novo momento na 
relação da cidade com seu 
maior cartão-postal”, afirma 
Fabio Plein, gerente-geral da 
Uber para a região Sul.

 A adoção contempla, 
além do Trecho 1 da orla, 
que vai da Usina do Gasô-
metro à Rótula das Cuias, 
incluindo a Praça Júlio Mes-
quita, os canteiros centrais 
da avenida Edvaldo Pereira 

Paiva e rótulas de trânsito. 
“Hoje contamos com 50 
adoções vigentes. Soma-
dos os investimentos des-
tas empresas que adotam, 
chegamos a cerca de R$ 1 
milhão. Com a adoção da 
orla pela Uber, dobramos 
esta cifra. Serão quase R$ 
2 milhões que o município 
deixará de gastar em um 
ano”, afirmou o secretário 
Maurício Fernandes.

Participaram do ato, 
além de representantes da 
SMAMS e da Uber, o secre-
tário adjunto de Parcerias 
Estratégicas, Fernando 
Dutra, e representantes da 
Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos.

Fonte: PMPA

Contrato inicial será por um  ano e poderá ser prorrogado por igual período

Foto: Luis Adriano Madruga / PMPA
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Apoiadores do Projeto 
Arado são reeleitos para 
o Conselho da Temática 
da Cultura do Orçamento 
Participativo

O presidente da Asso-
ciação dos Moradores do 
Arado Velho, Dinar Melo, e 
a moradora e representante 
do Partenon, Luciana Peters, 
foram reeleitos, na última 
semana, para um novo man-
dato (2018-2019) como Con-
selheiros da Temática da 
Cultura para todo o municí-
pio de Porto Alegre. Os dois 
são apoiadores do projeto 
que está sendo desenvol-
vido para a área da Fazenda 
do Arado e a função é de 
extrema importância, já que 
o empreendimento deverá 
recuperar 20 imóveis da 
propriedade. A reforma 
dos prédios será a maior e 
mais significativa obra rela-
cionada ao patrimônio his-
tórico e cultural da capital 
gaúcha.

Pelo projeto, serão res-
taurados sete imóveis na 
área do morro (incluindo 
a antiga casa do jornalista 
Breno Caldas), dois ligados 
a produção de arroz, sete 
relacionados as ativida-

des do haras, dois casarões 
onde era feita a ordenha do 
gado leiteiro e outros dois 
no local que funcionava a 
antiga marina.

Texto: Júlio Amaral

Dinar Melo foi reeleito para mais um mandato

Chapa 2 venceu por ampla maioria dos votos

Fotos: Júlio Amaral

Av. João Antônio da Silveira, 877 -  Restinga
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Advogada

OAB/RS 51.827

Luciana Tabajara BentoVacina contra o sarampo está 
disponível nas unidades de saúde

Diante de casos de 
sarampo em Porto Alegre, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) informa que a 
vacina é a melhor forma de 
prevenção e está disponível 
nas unidades de saúde do 
município, para a faixa etá-
ria a partir dos 12 meses até 

os 49 anos. A vacina contra 
o sarampo é a tríplice viral, 
que protege também contra 
a caxumba e a rubéola. Em 
caso de dúvida, a orientação 
é procurar uma unidade de 
saúde, preferencialmente 
com a carteira de vacinas. 
Crianças que fizeram duas 

doses da vacina estão imuni-
zadas contra a doença.

Durante a semana, técni-
cos da Equipe de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis 
da Coordenadoria-Geral de 
Vigilância em Saúde realiza-
ram quatro bloqueios vaci-
nais em escolas e locais de 
trabalho, totalizando mais 
de 200 atendimentos, entre 
aplicação de vacinas, veri-
ficação da situação vacinal 
e orientações em casos de 
contato com suspeita de 
sarampo. Como orientação 
geral, todo indivíduo que, 
independente da idade e 
situação vacinal, apresente 
febre e exantema (manchas 
vermelhas no corpo), acom-
panhados de um ou mais 
dos seguintes sintomas: 
tosse, coriza e/ou conjunti-
vite, deve procurar atendi-
mento em serviço de saúde 
para ser avaliado. 

Quem não foi vacinado ou tem dúvida deve procurar os postos de saúde

Alerta aos profissionais

O novo alerta emitido 
pela Coordenadoria-Geral 
de Vigilância em Saúde a 
serviços da rede reitera que 
foram confirmados cinco 
casos de sarampo na Capi-
tal. Informa ainda que são 
investigados mais oito casos 
suspeitos, todos residentes 
em Porto Alegre. O docu-
mento destaca a necessi-

dade de que qualquer caso 
suspeito seja notificado 
rapidamente pelo profis-
sional de saúde à Equipe 
de Vigilância em Doenças 
Transmissíveis da SMS. Isso 
possibilitará que as medidas 
de controle sejam realizadas 
oportunamente, interrom-
pendo a cadeia de transmis-
são. O alerta informa que a 

Europa enfrenta surto de 
sarampo desde 2016, como 
também as Américas. No 
Brasil, já foram confirmados 
351 casos: Roraima (200, 
com dois óbitos), Amazonas 
(143) e Rio Grande do Sul (7).

Texto de: Vanessa Conte / PMPA
Edição de: Andrea Brasil / PMPA

Foto: Cristine Rochol/PMPA
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

EXIGE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO?
Da mesma forma que na separação e no divórcio, 

por lei, a assessoria de um advogado é obrigatória na 
dissolução de união estável.

A União Estável é a caracterização da relação man-
tida entre duas pessoas, devendo essa união ser contí-
nua duradoura e com o objetivo de constituir família.

A forma mais prática de oficializar a união estável é 
através de uma Escritura Pública de Declaração de União 
Estável, que pode ser encaminhada pelo casal em tabe-
lionato de notas de sua preferência sem a necessidade 
da assistência de um advogado. mas, pode, também, ser 
declarada através de ação judicial com esse fim.

Porém, para a dissolução da união estável, as partes 
precisam contratar um advogado que os orientará sobre 
seus direitos e deveres, como partilha de bens, guarda 
e visitação de filho, bem como pensão de alimentos. A 
assessoria jurídica será necessária tanto se a dissolução 
for realizada de forma extrajudicial como judicialmente.

no caso de haver nascituro ou filhos incapazes, a 
extinção da união estável, mesmo sendo amigável, terá 
que ser realizada através de um processo judicial, no 
qual um representante do ministério Público atuará como 
fiscal da lei com o objetivo de verificar se os interesses 
dos nascituros ou incapazes estão atendidos. 

Da mesma forma, a dissolução da união estável terá 
que ser por processo judicial, mesmo sem nascituros ou 
filhos incapazes, se um dos companheiros não quiser 
assinar ou se não houver consenso a respeito da partilha 
dos bens, por exemplo. no caso, será um processo liti-
gioso movido por um dos companheiros contra o outro.

no entanto, se não houver nascituros ou filhos inca-
pazes e observados os requisitos legais, havendo con-
senso entre o casal, a extinção amigável da união estável 
pode ser feita através de Escritura Pública de Extinção de 
União Estável em tabelionato de notas escolhido pelas 
partes e com o devido assessoramento jurídico.

A assistência das partes por um advogado promove 
segurança jurídica à dissolução da união e evita transtor-
nos e discussões futuras, o que facilita a almejada paci-
ficação social, principal objetivo do Direito.
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Capela São Pedro comemora 70 anos e a reforma
Foi realizada no domingo (01/07) a festa de comemoração aos 70 anos e reinauguração da Capela São Pedro, localizada na 
estrada Edgar Pires de Castro, 5608, entre a Restinga e o Lageado. 

Um dos marcos da festa 
foi a reinauguração da 
capela que foi totalmente 
reformada com a ajuda da 
comunidade, através de doa-
ções, ajuda na realização de 
ventos para arredar recur-
sos ou mesmo com mão de 
obra na restauração. Fun-
dada em 1948, embora rece-
besse manutenção e todo o 
cuidado, necessitava de uma 
reforma para que não se per-
desse uma capela que faz 
parte da história da região.

Padre Ceron, carismá-
tico como sempre, destacou 
a importância da ajuda das 
pessoas da comunidade, 
entre elas empresários e 
voluntários e fez uma brin-
cadeira. “Esta é uma obra do 

PAC, mas não do Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento e sim do Pedro (São 
Pedro), Aparecida (Nossa 
Senhora Aparecida) e 
Cristo”.

A festa começou com 
a tradicional missa as 11h 
com as bênçãos dos Padres, 
entre eles o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Porto Ale-
gre, Dom Aparecido Doni-
zeti de Souza, seguindo com 
aquele almoço feito sempre 
com muito carinho por cola-
boradores e voluntários, e 
para encerrar com chave de 
ouro, o show de guri de Uru-
guaiana

Além da presença de 
muitas autoridades e polí-
ticos como os Ex-prefeitos 
José Fortunati, Sebastião 
Melo e da Deputada Estadual 

Regina Becker Fortunati, o 
evento contou com padres 
de outras paróquias, como 
o Padre Tiago Francesco da 
Paróquia Nossa Senhora de 
Belém Novo, que foi alvo das 
brincadeiras do Guri de Uru-
guaiana que interagiu com 
o público durante sua apre-
sentação.

Ao final da apresentação 
do Guri de Uruguaina, Padre 
Ceron prestou algumas 
homenagens à pessoas que 
foram determinantes para 
que se chegasse ao momento 
tão importante de reinaugu-
ração da Capela São Pedro. 
Entre estes homenageados 
estava o Empresário Junior 
Bottini, à quem o Padre diz 
por muitas vezes ter recor-
rido e sempre fora atendido. 

Reforma foi possível com a ajuda de voluntários, 
empresários e produtores rurais da região

Fotos: Valtencir Cruz

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Aparecido Donizeti de Souza ao centro

O empresário Junior Bottini foi homenageado pelo Padre Ceron

Guri de Uruguaiana com o Editor do Jornal vitrine, Valtencir Cruz

Foto: Tony Nunes
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O Vitrine na Balada desta edição foi na Festa anos 80 e 90 
realizada pelos Amigos de Quinta do Lageado.
Um agrupo de 20 amigos que joga futebol nas quintas-feiras no Clube Lageado, teve a ideia de fazer 
a primeira festa em agosto de 2017. Com o sucesso que fez reunindo mais de 100 pessoas, em 
outubro do mesmo ano fizeram uma festa anos 80 e no sábado (09/06) deste ano realizaram a 3ª 
festa anos 80 e 90, desta vez no Salão da Capela nossa Senhora de Lurdes, na rua Lageado, 501. 
Além de ser uma momento de muita descontração e confraternização de amigos, os presentes ainda 
participaram de sorteios de brindes oferecidos por empresários parceiros, a maioria da região. 

Fotos: Julio Cesar Nunes Espindola
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Associação Hospitalar Vila Nova será gestora 
do Hospital Restinga Extremo Sul
A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria municipal de Saúde (SmS), divulgou no fim da manhã da sexta-feira (15/06), 
o resultado final da Chamada Pública 01/2018 para a operacionalização de serviços do Hospital Restinga Extremo-Sul (HRES). 
A Associação Hospitalar Vila nova (AHVn) ficou em primeiro lugar e deverá gerenciar a instituição. O resultado foi publicado no 
diário oficial do mesmo dia.

A AHVN é gestora do 
Hospital Vila Nova, com 
411 leitos que atendem 
totalmente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). A SMS 
reforça também que, para 
participar do edital, o novo 
gestor precisou comprovar 
elevadas pontuações de 
indicadores de qualidade. 
Entre os quesitos que 
pontuaram no certame 
estão a experiência superior 
a oito anos em Urgência e 
Emergência, UTI e Cirurgia 
Geral – serviços que estão 
previstos para implantação 
na nova operação.

Apesar da mudança, a 
população atendida pelo 
Hospital Restinga-Extremo-
Sul não terá os serviços 
afetados. A gestão será 
compartilhada com o 
Hospital Moinhos de Vento 
(atual gestor) até que o 
processo de transição esteja 
plenamente concluído, 
conforme já havia sido 
antecipado a edição 
anterior do Jornal Vitrine, 
após reunião com gestores 
do Hospital Moinhos de 
Vento. Continuarão sendo 
ofertados os serviços de 

internação e emergência 24 
horas adulto e pediátrico, 
os exames de diagnóstico 
– tanto para a instituição 
como para a rede – e as 
consultas de ambulatório 
nas áreas de infectologia 
e medicina interna. Além 
disso, o novo edital prevê 
a ampliação dos serviços 
que não estão no atual 
contrato.

A nova gestão do 
HRES será realizada por 
meio de um Termo de 
Colaboração. O documento 
prevê o atendimento de 
emergência, ampliação 
de exames para a rede 
de atenção primária 
(tomografia, ecografia, 
mamografia, 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 dez de unidade de 
tratamento intensivo.

Histórico 

A partir de julho, o Hospital 
Restinga Extremo-Sul, hoje 
sob responsabilidade do 
Hospital Moinhos de Vento, 
passará pela troca de gestão. 
A mudança ocorre devido a 
uma alteração na diretriz 
do Ministério da Saúde em 
relação ao Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do SUS (Proadi-
SUS), iniciativa que permitiu 
a construção do HRES.

Além disso, o projeto 
com o Ministério da Saúde 
já previa seu encerramento 
em 30 de junho de 2018. 
A partir dessa data, a 
Associação Hospitalar 
Moinhos de Vento repassaria 
o prédio e os equipamentos 
de todas as áreas para o 
município de Porto Alegre 
que por sua vez deixará 
sob responsabilidade da 
Associação Hospitalar Vila 
Nova. 

As opiniões do público 
sobre a nova gestão são 

bastante divididas, uns 
acredita, que poderá piorar, 
outros apostam em uma 
melhora no atendimento, 
mas o fato é que a mudança 
é irreversível e só nos resta 
apostar e esperar por um 
atendimento digno para 
a população da Restinga, 
Extremo sul e bairros dos 
arredores.

Texto: Neemias Freitas / PMPA
Edição: Andrea Brasil / PMPA

Edição: Valtencir Cruz / Jornal 
Vitrine

Foto: Maia Rubim/ PMPA

Serviços não serão afetados durante a transição
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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”.

no dia 09 de junho, o nCC Belém, participou do Xiii DiA DA SOLiDARiEDADE E Xii FEiRA DO LiVRO ESCOLAR nA PRAçA DE BELÉm 
nOVO, com as seguintes atividades: contação de histórias do Projeto “O sanduíche da maricota”. Projeto Bibliobike, Pesquisa de cursos e 
corte de cabelo.

Dia da Solidariedade em Belém Novo

Fotos: Divulgação NCC

Dia da Solidariedade em Belém Novo Diversas formaturas dos cursos e oficinas do NCC

no início de julho foi realizada a 
formatura das turmas dos cursos de 
informática Básica com ênfase em 
cidadania e informática intermediá-
rio, Corte e costura do 1° ciclo, com 
a presença do Presidente voluntário, 

Coronel Antero Batista e do Senhor 
Elton Fraga. Com um público de 110 
pessoas (formatura 1º ciclo,formatura 
oficina de corte e costura,formatura 
auxiliar de cabeleireiro e formatura 
informática).

Formandos da Oficina de Corte e Costura Formandos do Curso de Auxiliar de Cabeleireiro

Formando do Curso de Informática

Os alunos do pro-
jeto 3°e 4° anos patro-
cinado pelo instituto 
Cyrela realizaram a 
visita no museu de 
tecnologia da PUCRS, 
com o objetivo princi-
pal despertar o espírito 
científico, a curiosi-
dade, o gosto pelas 
ciências e proporcio-

nar uma experiência 
nova, lúdica e cheia 
de surpresas, desper-
tando a curiosidade e 
o desejo de aprender 
novos conteúdos no 
componente curricular 
de matemática e Lín-
gua Portuguesa.

Visita ao Museu de Tecnologia da PUC/RS
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AUMENTO DO SONO COM A TROCA DE ESTAÇÃO? ENTENDA
nas estações mais frias, nosso corpo se sente mais confortável dormindo. Porém, não há necessidade 
fisiológica de dormir mais horas. nosso metabolismo fica menos acelerado, isso é verdade. Os dias tam-
bém ficam mais curtos e as noites mais longas, fatos que nos induzem ao sono. mas saiba que nosso 

corpo não precisa de mais horas de repouso.

Dormir bem envolve muitos mais que quantidade de horas dormidas. Por isso, é apenas 
impressão sua que seu sono aumenta quando o tempo esfria. Contudo, vale destacar o 
tempo mínimo de sono em cada fase da vida.

Sono por dia:
– Recém-nascidos: de 14 a 17 horas
– Crianças dos 06 aos 13 anos: de 9 a 11 horas
– Adolescentes dos 14 aos 17 anos: de 8 a 9 horas
– Adultos dos 18 aos 64 anos: de 7 a 9 horas
– Acima dessa idade: de 7 a 8 horas

O mais importante está ligado à qualidade do seu sono. 
Por isso, evite dormir com luzes acessas ou aparelhos de TV 
e/ou rádio ligados. Um ambiente escuro e silencioso é pré-
-requisito para uma boa noite de sono.

Aliás, lembre-se de contar apenas as horas de sono e não 
o tempo que você fica na cama. Para que haja recuperação 
da exaustão muscular, devemos estar em sono profundo. 
Do contrário, estamos apenas perdendo tempo e acostu-
mando o corpo ao ócio na primeira hora de despertar.

Se as noites mal dormidas se sucederem por mais de 
uma semana, seja em qualquer estação do ano, procure 
ajuda médica. E para isso, conte com a Clínica Salute e seus 
especialistas. Informe-se (51) 3012-6002.

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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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Áries  21/03 a 20/04

Um processo significativo indica o quanto 
é possível criar condições mais favoráveis 
para conquistar a autonomia que deseja. 
Finalizar e recomeçar são certamente as 
melhores alternativas. 

AMOR: Para o amor, você encontra uma 
oportunidade importante de expressar os 
seus sentimentos e ideias no namoro. Ar-
ticule as ideias e observe o que está im-
pedindo a fluidez.

TRABALHO: Você tem uma capacidade 
ímpar para se desenvolver em sua carreira. 
Os caminhos estão abertos e nesta semana 
você terá condições de compreender o 
seu potencial, mas é importante fazer a sua 
parte e criar os movimentos.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Nesta semana, os estudos ou viagens 
chegam com o propósito de finalizar um 
processo importante. A semana é ótima 
para metabolizar as ideias que você vem 
desenvolvendo, além de ampliar o seu cam-
po de visão.

AMOR: Não é uma semana fácil para o 
amor. Sente-se desconectado e avaliativo 
sobre o fluxo da troca afetiva e não sabe ao 
certo quais são os sentimentos existentes. 

TRABALHO: Há um campo novo de atu-
ação profissional e nada impede o seu cres-
cimento. Só é preciso avaliar os sentimentos 
que você em reprimindo e que ativam con-
flitos na forma de executar as tarefas diárias. 

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

A finalização de projetos lhe permitirá 
fazer movimentos mais adequados para o 
seu desenvolvimento. É uma semana muito 
favorável para desenvolver sua postura em 
relação aos projetos. 

AMOR: A semana não favorece o amor. 
Os movimentos são guiados mais a amigos 
ou projetos do que para a pessoa amada. 

TRABALHO: Ainda há acúmulo de tra-
balho, trazendo a necessidade de avaliar 
a produtividade. Estudos ou documentos 
exigem muito de você. Reflita sobre as de-
cisões no trabalho e crenças que podem 
bloquear o seu crescimento. 

c

câncer 21/06 a 20/07

É uma semana que pede de você uma 
postura melhor para alcançar os seus obje-
tivos. Não é por falta de oportunidade, mas 
por falta de habilidade de entender quando 
e como pode atuar. Cuide das posturas. 

AMOR: A entrada de uma pessoa espe-
cial é forte para o seu momento de vida. O 
amor é evidenciado e você se sente pleno 
na troca.

TRABALHO: Tem dificuldades de se pro-
jetar na carreira, mas é importante vencer 
a si mesmo e se colocar da melhor forma. 
Para obter maior autonomia, você precisa 
agir com sabedoria. 

d

leãO 21/07 a 20/08

Nesta semana é importante avaliar os sen-
timentos e informações que chegam com 
discrição ou em segredo. Há promessas de fi-
nalizações importantes que envolvem o imóvel 
ou a família.

AMOR: Não é uma semana favorável para 
o amor. Você não se sente encaixado com os 
seus propósitos, e isso o levará a uma reflexão 
ou inadequação emocional. 

TRABALHO: O início da semana traz 
promessas de bons movimentos no trabalho, 
porém a semana termina sem resultados con-
cretos. É importante avaliar os sentimentos 
existentes, principalmente o desenvolvimento 
do autovalor.

e

virgem 21/08 a 20/09

Nesta semana há finalizações importantes 
para conduzir projetos ou atividades em 
equipe. Uma noticia boa que chegou em 
segredo há alguns dias lhe possibilita en-
tender os movimentos e as possíveis mu-
danças. 

AMOR: O amor entra somente mediante 
a sua maturidade para assumir compromis-
sos com a pessoa amada. Nesta semana, 
você é levado a refletir no silêncio, sozinho, 
sobre como pode conduzir a experiência. 

TRABALHO: Nesta semana, o trabalho 
não flui como gostaria. Há um acúmulo de 
atividades e de situações que adiam as 
suas decisões. 

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana há excelentes movimentos 
e flexibilidade para conduzir os objetivos. 
Está numa fase excelente de desenvolvim-
ento pessoal, porém há embates de ideias 
com uma pessoa que vem mexendo muito 
com você. 

AMOR: Aproveite a fase para se conectar 
com a pessoa amada, principalmente para 
acentuar os valores em comum.

TRABALHO: É favorável realizar movi-
mentos em prol dos objetivos ou para a 
carreira profissional. Os estudos são impor-
tantes para o seu empenho futuro.

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Nesta semana é importante avaliar o 
quanto se sente verdadeiramente feliz. Sen-
tirá a necessidade de finalizar processos 
afetivos, liberando-se de crenças limitantes. 

AMOR: O amor é tocado consideravel-
mente nesta semana. Você está aberto a 
viagens e possíveis deslocamentos para 
sair da rotina. 

TRABALHO: É uma semana para se co-
nectar com os seus valores e finalizar os 
processos emocionais que ainda travam 
novas oportunidades. O caminho segue ab-
erto e favorável.

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Esta semana é muito significativa para 
você, porque os desafios pelos quais vem 
passando estão chegando ao fim. Isso 
mesmo! Existe a necessidade de finalizar os 
processos emocionais refletidos na família. 

AMOR: Para o amor, reflita se está aberto 
o suficiente para deixar uma pessoa entrar. 
A trilha do amor está aberta e super ilumina-
da, o que faz dessa uma fase bem diferente 
das anteriores. 

TRABALHO: As decisões desta semana 
o ajudarão a seguir mais seguro e assumir 
as responsabilidades que cabem a você. At-
enção para não perder o foco no trabalho, 
porque o acúmulo de trabalho é natural. 

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana ocorrem finalizações em 
sua atuação financeira. É natural pensar so-
bre investimentos ou sobre como finalizar 
um processo importante, que interfere em 
seu faturamento. 

AMOR: O amor segue aberto e pleno na 
sua vida. Está conectado com os valores do 
amor e de sacrifícios necessários para ga-
rantir uma relação perfeita.

TRABALHO: O trabalho segue tenso, 
porque há acúmulo de atividades ou pro-
cessos com documentos difíceis. 

k

PeiXes  22/02 a 21/03

Nesta semana, sua expressão é envolvida 
consideravelmente. Uma conversa com o 
cônjuge ou com uma pessoa importante 
para a experiência vai ser decisiva para fi-
nalizar processos.

AMOR: Há conflitos de ideais e crenças 
distintas que impedem o fluxo da relação. 
Uma conversa é necessária e está ativada 
nesta semana. Esta conversa vai trazer uma 
definição importante para o relacionamento. 

TRABALHO: O setor profissional está 
ampliado e com excelentes oportunidades, 
porém a sua ansiedade e falta de habi-
lidades para lidar com a experiência o de-
ixam mais vulnerável. 

Nesta semana, o cônjuge ou uma pes-
soa especial finaliza processos importantes 
para garantir maior autonomia em suas ativ-
idades. Dedique a semana para avaliar as 
suas posturas, principalmente para interagir 
com amigos ou pessoas próximas. 

AMOR: Podem ocorrer convites para 
lazer e entretenimento. Se estiver sozinho, 
uma pessoa está querendo muito falar com 
você, mas não encontra um ambiente para 
expressar o que sente.

TRABALHO: Você passa por uma fase 
excelente profissional, então só cabe a você 
saber aproveitá-las. Siga firme, porque há 
prosperidade e crescimento.

l

Tirinha

Cruzadinha

CLASSIFICADOS - IMOVéIS DE ALUGUEL

IMÓVEIS RESIDENCIAIS 
PARA LOCAÇÃO:

Casa alvenaria, com 02 dor-
mitórios. Rua Hesíodo Andra-
de (Hípica).  R$800,00. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fo-
nes (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Casa alvenaria, com 02 
dormitórios. Rua Dr. Car-
los Flores (Belém Novo). R$ 
2.200,00. Belena Imóveis 
– CRECI 10552 – fones (51) 
3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

Casa alvenaria, com 03 dor-
mitórios. Av. Inácio Antô-
nio da Silva (Belém Novo) 
R$1.000,00. Belena Imóveis 
– CRECI 10552 – fones (51) 
3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

Casas de alvenaria, 02 casas 
no pátio. Rua Inspetor Adal-
berto de Souza Remião(Belém 
Novo) R$ 1.000,00. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fo-
nes (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Casa alvenaria em condomí-
nio, com 02 dormitórios. Rua 
General Flores da Cunha (Be-
lém Novo) R$650,00. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fo-
nes (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Casa de alvenaria, 02 dormi-
tórios. Rua José Inácio (Belém 
Novo) R$600,00. Belena Imó-
veis – CRECI 10552 – fones 
(51) 3259.1288, facebook: Be-
lena Imóveis

Casa alvenaria, 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte. Av. 
Heitor Vieira (Belém Novo) 
R$1.500,00. Belena Imóveis 
– CRECI 10552 – fones (51) 
3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

Casa alvenaria, 02 dormitó-
rios. Rua das Hortência (Pon-
ta Grossa) R$650,00. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fo-
nes (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Casa alvenaria, 01 dormitó-
rio. Rua Mauro Vieira (Beco 
do cego) R$700,00. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fo-
nes (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

SÍTIO LOCAÇÃO:

Casa alvenaria, com 02 dor-
mitórios, área de 2.000m². 
Estrada São Caetano (Lami) 
R$800,00. Belena Imóveis 
– CRECI 10552 – fones (51) 
3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

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

Celta 2012/2013 – Barbada. 
Único dono, 34 mil km 
rodados, direção hidráu-
lica, desembaçador traseiro. 
Documentos em dia, IPCA 
2018 pago. R$ 18,900,00. 
Tratar fone: 3346.8543 / 
999243688.

Diversos

ANUNCIE
AQUI!
SE VOCÊ VIU,
SEU CLIENTE TAMBéM VERÁ

3266.3266
993.861.766

www.jornalvitrine.org
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Projeto Barbers Brothers, Amor além da navalha
O Barbers Brothers é um grupo de barbeiros voluntários, que leva o corte de cabelo gratuito à comunidades terapêuticas, 
casas de acolhimento e moradores de rua.

São pessoas que creem 
que através deste simples 
ato possam compartilhar 
AMOR, CARINHO E TRANS-
FORMAÇÃO que vai muito 
além do corte de cabelo.

Os Brothers já atende-
ram mais de uma centena 
de pessoas desde 2012 na 
comunidade da Restinga e 
extremo sul de Porto alegre, 
mas a partir de 2017 o ide-
alizador do projeto CHRIS-
TIAN OLIVEIRA viu através 
de visitas em alguns centros 
de recuperação a necessi-

dade de compartilhar esse 
trabalho com os mesmos. 
Desde então esse projeto 
tem sido intensificado den-
tro destas comunidades, 
dividindo esse sentimento 
de AMOR, CARINHO E TAM-
BÉM A TRANSFORMAÇÃO 
ESTÉTICA.

O amor deve ser sin-
cero. Odeiem o que é mau; 
apeguem-se ao que é bom. 
Dediquem-se uns aos outros 
com amor fraternal. - Roma-
nos 12:9-13

Eles levam amor e carinho fazendo o que gostam, cortando cabeloContatos pelo fone (51) 984131345 WhatsApp

ONION RINGS

Ingredientes
2 cebolas grandes cortadas em rodelas; 
1 xícara (chá) de farinha de trigo; 
1 colher (chá) de fermento químico; 
1 ovo; 
1 xícara (chá) de leite; 
Sal a gosto 
1 xícara (chá) de farinha de rosca para empanar

Misture a farinha, o fermento, o ovo, o leite e 
o sal até formar uma mistura homogênea; Em 
seguida, empane os anéis de cebola na massa e, 
depois, na farinha de rosca; Frite em óleo quente 
até ficar dourado, e coloque os anéis em uma 
toalha; Sirva com o molho da sua preferência e 
bom apetite!

Modo de Preparo
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