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Escrevendo a história do Bairro
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Aqui tem de tudo

Loja Restinga: 
Av. João Antônio da Silveira, 1861

Fone: 51 3250 5023

Loja Hípica
Av. Edgar Pires de Castro, 1710/Loja 16 

Fone: 51 3268 5000

Utilidades para o Lar 
Presentes
Bazar 

Brinquedos
Doces

Artigos Para Festa  
Embalagens
Material Escolar 

www.armarinhogaucho.com.br

(51) 99386.1766
(51) 3266 3266 

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!
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ALMOÇO COM GRELHADOS

À NOITE RODÍZIO DE PIZZA 

985.951.796
3241.0690 - 3241.0502

TELE ENTREGA

Av. João Antônio da Silveira, 239 - Restinga Nova 
Das 18:30 às 23:30

Consulte taxa de entrega

 VALOR: R$ 255,00

APEDIDO

O Deputado Estadual
de Porto Alegre
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Juntos 
podemos 
mudar!

 Coligação Unidos pelo Rio Grande PSB / PR / PATRIOTA 

Festa da Padroeira
em Belém Novo
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Av. Edgar Pires de Castro, 2131 
Sl. 202 | Hípica - Porto Alegre

Consultório 
Integrado

MARQUE SUA CONSULTA PELOS TELEFONES:

Padaria e Confeitaria Milleum confere a 
tiragem do Jornal Vitrine Extremo Sul

A 
edição do Jornal Vitrine Extremo Sul de julho foi auditada na Padaria 
e Confeitaria Milleum por Renato Rodrigues, Paulo Roberto Teixeira e 
Evandro da Silva, que na ocasião atestaram que haviam 20 fardos de 
250 jornais cada, totalizando 5 mil exemplares. Uma das proprietárias 

do estabelecimento conferiu ainda a nota fiscal emitida pela Zero Hora, que 
confirmava a quantidade.

Renato Rodrigues, Paulo Roberto Teixeira e Evandro da Silva auditaram a edição de julho na Padaria e Confeitaria Milleum

A Padaria e confeitaria milleum está localizada na Estrada 
Edgar Pires de Castro, 1001 e atende pelos fones 
(51) 3269.2270 e 992685848 WhatsApp.

Distribuição

Num momento em que a crise 
econômica do país e as redes sociais 
da internet atingem em cheio os 
jornais de bairro, o Jornal Vitrine se 
reinventa, contraria as expectativas 
do mercado e se mantém firme e forte. 

O Jornal Vitrine é distribuído 
gratuitamente, de forma que se 
mantém através dos anúncios 
feitos pelas empresas da região que 
divulgam seus produtos e serviços. 
Mas neste momento, diante da grande 
dificuldade econômica que grande 
parte das empresas enfrentam como 
o momento da economia brasileira, 
acabam diminuindo suas publicações, 
o que muitas vezes acaba por agravar 
a situação. 

Pensando nisso, o Jornal Vitrine 

estudou formas de melhorar o 
resultado dos anunciantes e fazer 
frente às publicações via internet. A 
forma encontrada foi a entrega na 
mão do leitor em pontos de grande 
circulação de pedestres ou sinaleiras 
com fluxo elevado de veículos. Já são 
três meses fazendo desta forma e 
com aprovação dos anunciantes que 
passaram a ter maior exposição de 
suas propagandas, além de termos 
atingido um número maior de leitores. 

Para o Jornal Vitrine Extremo 
Sul, são dois pontos de distribuição: 
Rótula da Av. Juca Batista com Av.  
Eduardo Prado e rótula da Estrada 
Edgar Pires de Castro com Estrada da 
costa Gama. 

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

Fotos: Valtencir Cruz

EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

www.compreepi.com.br

A SEGURANÇA DA SUA EMPRESA
Pode contar com a maior Loja de EPIS do Brasil 

Agora na Zona Zul 

GARANTIA DE
QUALIDADE

Av Cavalhada,  5055/Loja25
Porto Alegre/RS

51 3209 1867
51 98183 4203
vendasonline@compreepi.com.br

5%
DE DESCONTO

APRESENTE 
ESSE CATÁLOGO

E GANHE
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em compras, ganhe 1 cupom
para concorrer a

A cada

FINAL DA CAMPANHA

compras de
vales

1.000,00R$

compras de

TODO SÁBADO*

vales

300,00R$

2018
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Titan
   Honda!

Loja 1 Restinga:
 Rua Economista Nilo Wulff, 970

Fone: 51 32577900

Loja 2 Restinga:
 Rua João Antonio da Silveira, 1796

Fone: 51 32463390

Loja 3 Hípica:
 Rua Edgar Pires de Castro, 1545

Fone: 51 33466773/supermercadokan
superkan.com.br

ACESSE NOSSAS REDES,
CURTA NOSSA PÁGINA

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A 
MENORES DE 18 ANOS. (art.81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O ministério da saúde adverte: o aleitamento materno evita infecções e 
alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. BEBA COM MODERAÇÃO

Massa Isabela Cort.Pena/Spaghetti
Parafuso/Macarrão 500g

Papel Higiênico Neve Neutro/
Supreme 12x30/20

Tempero Sazón 
60g

Arroz Blue Ville
Tipo 1 - 5Kg

9,99un. 3,99un.

1,89un.

3,39un.

13,90un.2,99un.

3,49un.

Amaciante
Girando Sol 2l

Sabonete Nivea
85g

12,79Kg.

3,99un.

Feijão Preto Blue Ville
Tipo 1 - 1kg 

Requeijão Cremoso
Santa Clara 200g

Biscoito Isabela
Água e Sal/Cream Cracker 400g

Massa Isabela Cort.Pena/Spaghetti Papel Higiênico Neve Neutro/
Supreme 12x30/20

Presunto Pamplona
Sem capa de gordura Fatiado

PAGUE 11

LEVE 12

1,29un.
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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 

A PERSEVERANÇA PRODUZ A BÊNÇÃO

A humildade é a glória da criatura! Essa virtude faz parte do caráter de Cristo. 
Se você ler em mateus 15:21-28, verá nessa passagem uma verdadeira lição 
do que é a humildade.  A mulher, relatada nessetrecho da Palavra, passava por 
uma grandetribulação e clamava, insistentemente, por Jesus, pois sabia que 
somente Eleresolve os problemas que não temos condições de resolver.  Ela 
sabia que só Ele poderia   ajudá-la.   Hoje, muitaspessoas, apesar   dos   inúmeros   
problemas   que enfrentam, não estão agindo dessa forma.  nós somos filhos 
de Deus, mas nãotemos pedido socorro a Ele, nosso Pai.  Estamos confiando 
nas soluções que o mundo pode oferecer. no entanto, temos de confiar em 
Cristo!Em Hebreus 11:6, está escrito: “De fato, sem fé é impossível agradar a 
Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam”.  As bênçãos são 
derramadas sobre asnossas vidas, sempre que temos fé.  A mulher clamou a 
Jesus e a atitude dEle, emum primeiro instante, parecia ser de indiferença, pois 
Ele queria ver qual seria a reação dela. A mulher, então, insistiu várias vezes, 
não desistindo de clamar. É assim que temos de agir diante de Cristo. Temos 
de insistir, clamar, sem jamais desistir. A mulher esperou somente por Ele, até 
que Jesus disse: “Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres”, e 
sua filha ficou sã (mateus15:28).  O que ela queria não era maldoso, mas algo 
de que Jesus gostava de fazer,que era libertar pessoas.Jesus   poderia   estar, 
hoje, falando   com   muitas   pessoas.   Talvez   o   nosso problema não seja 
o mesmo dessa mulher, mas seja qual for o nosso problema, nós temos de 
recorrer a Cristo.  Jesus tem prazer e alegria em atender ao pedido dosSeus 
filhos. mesmo que demore, o Senhor nos atender-nos-á. Para Ele, não há nada 
impossível.   Portanto, não   desista!   não   perca   a   esperança   e   a   fé.   
não   fique lamentando. Clame a Jesus e, no momento oportuno, você ouvirá: 
“vai, o seu problema está resolvido”.Todos os dias, nós temos de renovar a 
nossa mente para manter a fé e o clamor diante   de   Jesus.   Essa   mulher   
recebeu   a   bênção   porque   ela   teve   fé   e   muita humildade. Jesus, 
aparentemente, foi rude com ela, mas na verdade, além de estar testando sua 
fé e humildade, Ele queria dar uma lição aos Seus discípulos, para que viessem 
a liberar o amor de Deus no momento em que tratassem das pessoas. Deus 
não falha! nós é que falhamos. Que a nossa fé e esperança se voltem a Jesus. 

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

A CURA INTERIOR na alma do homem é realizada por Deus. O remédio 
usado para a cura do coração dos homens é a PALAVRA DE DEUS. 
As enfermidades como traumas, medos, síndromes de pânico, 
doenças emocionais serão saradas pelo conhecimento e a ação da 
verdade divina. A maioria dos problemas do homem tem origem em 
seu inconsciente, pois durante toda a sua vida foi exposto a maus 
procedimentos, a engano e ao distanciamento de Deus. Na leitura 
deste livro descobre-se o medicamento certo para receber a cura 
destes males.

  P R É F A B R I C A D A SM A D E I R A 
CASA DE

Mad sa

9818.10245

3267.1081 - 3250.5081
Av. Edgar Pires de Castro, 4280

Kit Popular
Forro de Pinus - Assoalho de Pinus
Telhas 4mm - Elétrica - Hidráulica

Forro de Pinus - Assoalho de Pinus
Telhas 4mm - Elétrica - Hidráulica

,0010.995R$

Kit Popular +

 Área

,0012.200R$
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Bloco Estação do Samba e 
Saben juntos no Carnaval 2019

Um jantar realizado no sábado 
(25/08), marcou o início de uma 

parceria entre o Bloco Estação do 
Samba e a Sociedade dos Amigos 

de Belém Novo (Saben).

De acordo com Dodi Silveira, 
Presidente do Estação do Samba, 
esta parceria possibilita que o bloco 
utilize a Saben para seus ensaios e 
eventos e por sua vez o bloco levará 
o nome da Saben nas suas apresen-
tações fora do bairro. 

Esta uma parceria ótima para 
as duas entidades, uma vez que o 
Bloco Estação do Samba possibili-
tará a realização de diversos even-
tos na Saben, agora sobre a direção 
de Renata Peres. Até então o Estação 
do Samba realizava seus eventos na 
Sociedade Uruguaianense. 

Fundado em 2015, o Bloco Esta-
ção do Samba, do bairro Belém 
Novo, nasceu da intenção de inovar 
e aprimorar o conhecimento neste 
“mundo do Carnaval”. Tudo em prol 
dessa maravilhosa festa popular.

Esse trabalho é voltado para 
apresentações em clubes sociais de 
renome em  Porto Alegre, tais como: 
Teresópolis Tênis Clube, Caixeiros 
dos Viajantes, Lindóia Tênis Clube, 
Grêmio Náutico Gaúcho e Clube Far-
rapos. 

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

Corte do Estação do Samba Kids, já divulgando o nome da Saben

Diretoria comemora o início da parceria
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Invasão de índios coloca em risco a Ponta do Arado

Á
rvores cortadas, 
armadilhas mon-
tadas, animais sil-
vestres abatidos 

e um bugio preso apontam 
para um cenário de caos 
numa das regiões mais bem 
preservadas em toda Porto 
Alegre: a ponta do Arado, no 
bairro Belém Novo, com sua 
mata nativa e as mais belas 
praias. Desde junho, quando 
uma família de índios da 
tribo Guarany Mbya se ins-
talou na localidade, a fauna 
e a flora passaram a ser 
agredidas. Segundo Timó-
teo Karai, líder do grupo, o 
objetivo deles é de criar ali 
uma aldeia, com absoluto 
controle de toda a área pelos 
índios.

Karai alega que foi orien-
tado por “espíritos” para 
ocupar a antiga Fazenda do 
Arado, que teria, segundo 
revelações divinas, per-
tencido a seus ancestrais. 
Desde 1930, a área perten-
ceu à família Caldas, por 
décadas residência do jor-
nalista Breno Caldas, então 
proprietário do Correio do 
Povo. Após 27 anos ausente 
do Rio Grande do Sul, o indí-
gena - um dos fundadores 
da reserva do Cantagalo, em 
Viamão, criada para abri-
gar famílias de sua tribo 
- retornou ao Estado no iní-
cio deste ano determinado a 
se instalar na região guiado 
por Nhanderú (a divindade), 
apoiado por ativistas e pelo 
Conselho Indigenista Missio-

nário (CIMI),  ligado a CNBB, 
e que tem dado assistência. 

Timóteo e seu grupo (hoje 
duas dezenas de pessoas, 
incluindo crianças) inva-
diram uma propriedade, 
montaram barracas e, desde 
então ficam acampados na 
beira do lago Guaíba. Em 
julho, um interdito proibi-
tório, interposto pela Arado 
Empreendimentos, teve limi-
nar concedida pelo Poder 
Judiciário do Rio Grande do 
Sul. Com a medida, ficou 
proibido o ingresso deles na 
propriedade, o que não vem 
sendo respeitado, conforme 
mostram fotos recentes.

Imagens feitas no local 
nos últimos dias registram o 
corte de dezenas de árvores 
e a proliferação de armadi-
lhas para caça. Entre os ani-
mais abatidos estão tatus, 
que já serviram de comida. 
Também foi apanhado um 
filhote de bugio ruivo que 
está com os indígenas, 
atado, sem o devido cuidado 
e sem a alimentação correta.

Os donos da propriedade 
observam que a ponta do 
Arado é uma área nobre de 
preservação permanente, 
que conta com um projeto 
em tramitação que assegura 
por lei a absoluta e definitiva 
proteção de 228 hectares de 
mata e vegetação (mais de 
50% da área do empreendi-
mento imobiliário). O pro-
jeto garante a proteção da 
fauna e da flora da fazenda 
que pertenceu ao jornalista 

Breno Caldas, uma figura 
muito respeitada pela comu-
nidade, pelos benefícios que 
trouxe ao desenvolvimento 
da região. 

A comunidade do bairro 
teme que a mata nativa seja 
destruída e que os animais 
silvestres sejam dizimados. 
Moradores de Belém Novo, 
tendo à frente lideranças 
representativas da comu-
nidade, já procuraram as 
autoridades para manifestar 
a sua inconformidade com 
a presença dos índios, que 
optaram por não utilizar a 
área específica definida pelo 
OP em 2016 no Lami, e tam-
pouco voltar à reserva do 
Cantagalo, que teve Timóteo 
Karai como um dos funda-
dores em 1986.

Armadilhas estão espalhadas por toda a ponta do 
Arado

Indígenas se negam a sair do local

Fim triste para os animais silvestres  O bugio ruivo é um dos animais que estão em extinção

Árvores estão servindo de lenha Mata nativa está sendo derrubada



6 Jornal Vitrine Extremo Sul •  Agosto / Setembro • 2018 geral

Advogada

OAB/RS 65.332

Michele Aguiar

Auxílio-reclusão: um direito 
fundamental da família

O auxílio-reclusão, embora seja constantemente alvo de 
críticas, é um benefício previdenciário concedido apenas aos 
dependentes do seguradode baixa renda como uma forma 
de substituir a remuneração que deixaram de auferir com a 
prisão de seu mantenedorenquanto este estiver cumprindo 
pena em regime fechado ou semiaberto.   
Trata-se de um benefício previdenciário, instituído no 
ano de 1960, através da Lei Orgânica da Previdência 
Social, que foi recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988e,posteriormente, regulamentado pela legislação 
previdenciária e pela Emenda Constitucional n. 20/1998, que 
definiram as normas para a sua concessão.
Em outras palavras, a proteção especial conferida pela 
Constituição Federal e pela legislação previdenciárianão 
tem como finalidade a tutela assistencial dos dependentes 
(proteção àqueles que necessitam), mas a de conceder ao 
segurado de baixa renda o direito de propiciar aos seus 
dependentes um benefício que substitua a renda que 
percebia antes da prisão.
A legislação estabeleceu uma série de requisitos para a 
concessão do auxílio-reclusão, dentre eles, que o segurado, 
além de não poder estar recebendo nenhum tipo de 
remuneração, auxílio-doença, aposentadoria ou abono de 
permanência, também não pode ter recebido valor superior 
a R$ 1.319,18, na sua última remuneração.
O cálculo do valor do benefício é realizado pela média de 
todas as contribuições previdenciárias que o segurado 
realizou,desconsiderando-seas 20% menores, apurando-
se, assim, o valor do benefício, que deverá ser dividido em 
partes iguais entre todos os dependentes.
A lei também estabeleceu que o pagamento do auxílio-
reclusão cessará imediatamente nos casos em que for 
concedida a liberdade condicional ou a condenação 
para cumprimento da penaem regime aberto, bem como 
será suspenso em caso de fuga da prisão, devendo ser 
restabelecido imediatamente a contar da data em que for 
recapturado.
Por outro lado, falecendo o segurado detido ou recluso, o 
auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automaticamente 
convertido em pensão por morte aos dependentes, bem 
como não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão 
de salário de contribuição superior a R$ 1.319,18, será devida 
pensão por morte aos dependentes, se o óbito do segurado 
tiver ocorrido enquanto detido ou recluso ou até doze meses 
após o livramento.
Portanto, o auxílio-reclusão tem o objetivo de assegurar a 
manutenção e sobrevivência da família do segurado de baixa 
renda que contribuiu para o inSS durante sua vida laboral e 
que, assim, gerou o direito de ter sua família amparada em 
caso de reclusão ou detenção, conforme assegurado pela 
legislação previdenciária.

Festa da Padroeira 
em Belém Novo
Fazendo parte do 

calendário oficial 
de eventos de Porto 

Alegre desde 2005, a 
festa da Padroeira de 
Belém Novo é realizada 
no segundo domingo do 
mês de setembro.  

Fundada em 1876, 
a Paróquia este ano 
completou 142 anos e 
uma série de atividades 
marcam a comemoração 
desta data tão impor-
tante pra os religiosos da 
região.

As festa inclui em sua 
programação, um Tríduo 
à nossa Senhora com car-
reatas, missas, almoços, 
domingueiras no salão 
paroquial.

As comemorações 
começam já no dia 05 de 
setembro com uma Missa 
do Tríduo as 20 h, seguida 
de festejos populares, 
com doces pasteis e apre-
sentações culturais locais. 
No dia 06 de setembro 
terá a Missa do Tríduo 
também as 20h, seguida 

de um bingo com pizzas. 
Já no dia 07 acontece a 
missa as 20h e depois jan-
tar campeiro com baile. 
No dia 09 a festa começa 
com uma carreata a partir 
das 9h30, às 10h a missa 
solene e depois churrasco 
festivo, seguido de baile 
com animação do Grupo 

Som Gaúcho.
“Este ano além da 

comemoração da Festa da 
Padroeira, temos o obje-
tivo de garantir os recur-
sos para a lavagem da 
Paróquia” disse o Padre 
Tiago Francesco.

A festa
Paróquia faz parte da história do bairro

Foto: Valtencir Cruz
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Faleceu Paixão Cortes às vésperas da Semana 
Farroupilha
O folclorista e Cidadão de Porto Alegre, João Carlos D’Ávila Paixão Cortes. internado no Hospital Ernesto Dorneles, desde 18 
de julho, faleceu na tarde da segunda-feira (27/08), aos 91 anos de idade. 

O tradicionalista Paixão 
Cortes foi modelo para a 
estátua do Laçador e, junto 
com Barbosa Lessa, criador 
do primeiro Centro de Tra-
dições Gaúchas, o CTG 35, 
e também Patrono da 56ª 
Feira do Livro.

“Paixão deixou um 
legado para todos nós. Atra-
vés de seu trabalho pioneiro 
de resgate da cultura, hoje 
as tradições gaúchas estão 

presentes em diversos paí-
ses”, declarou o prefeito Nel-
son Marchezan Júnior, após 
declarar luto de três dias.

Nascido em Santana do 
Livramento, em 12 de julho 
de 1927, em 1939, aos 12 
anos, mudou-se com a famí-
lia para Uruguaiana. Em 
meados da década de 1940, 
já estava instalado na Capi-
tal, estudou no IPA. For-
mou-se em Agronomia na 

UFRGS, em Porto Alegre, e 
foi funcionário da Secretaria 
de Estado da Agricultura.

Ao longo das décadas de 
1940 e 50, ao lado de Lessa e 
do Grupo dos Oito (turma de 
amigos do Julinho empenha-
dos na pesquisa da tradição 
gaúcha), Paixão foi o mentor 
de uma série de solenidades 
que visavam a chamar a aten-
ção para os símbolos socio-
culturais do gauchismo: a 

Chama Crioula (criada em 
1947, como uma extensão 
da Chama da Semana da 
Pátria), o Desfile dos Cavala-
rianos, a Ronda Crioula (que, 
nos anos 1960, deu origem à 
Semana Farroupilha), e o pri-
meiro Centro de Tradições 
Gaúchas, criado em 1948 
com o nome de 35, por Côr-
tes, Lessa, Glauco Saraiva e 
Hélio José Moro.

Em 1954, quando da cria-
ção da escultura do Laçador, 
símbolo do gaúcho, o autor 
Antônio Caringi recorreu 
a Paixão Côrtes para ser o 
modelo para a estátua que 
se encontra próximo ao 
Aeroporto Internacional Sal-
gado Filho. A fundação do 
CTG 35 acabou por inaugu-
rar uma série de centros de 
cultura semelhantes, que 
hoje estão espalhados por 
todo o mundo.

Entre 1949 e 1952 Paixão 
Côrtes, juntamente com Bar-
bosa Lessa, catalogou mais 
de duas dezenas de danças 
praticadas no Rio Grande 
do Sul, para fundar, no ano 
seguinte, o grupo de dança 
Os Tropeiros da Tradição. 
As pesquisas também deram 
origem, em 1956, ao Manual 
de Danças Gaúchas e ao LP 

Danças Gaúchas, em que a 
cantora Inezita Barroso gra-
vou sua voz no que é consi-
derado o primeiro registro 
em fonograma do resultado 
das pesquisas dos folcloris-
tas.

Com suas pesquisas, Pai-
xão ajudou a documentar os 
costumes e a arte do homem 
do campo, mas também 
reuniu documentos sobre o 
desenvolvimento da música 
urbana em Porto Alegre. Seu 
resgate histórico sobre a 
gravadora Casa Elétrica, por 
exemplo, foi fundamental 
para pesquisadores de todo 
o país entenderem como se 
deu a história do disco no 
país e na América do Sul. 

Em 2017 o folclorista 
anunciou sua despedida da 
vida pública, para cuidar 
da saúde. Conforme carta 
divulgada pela família, Pai-
xão seguiria organizando e 
enriquecendo seu extenso 
acervo documental de pes-
quisas. Parte dessa organi-
zação consistia em editar 
um livro de 700 páginas 
sobre danças tradicionais.

Paixão deixa a esposa 
Marina e os filhos Maria 
Zulema, Ana Regina e Car-
los. 

direcao@madreraffo.com.brfacebook.com/madreraffo

Rua Dr. Carlos Flores, 53 | Porto Alegre | Belém Novo | Brasil

051 3259-1113

Anos

juntos somos Horto

Aprender
nos aproxima



redehorto.com.br/matriculas2019

Venha para o Horto Madre Raffo 

Agende uma visita 
e conheça nossa

proposta pedagógica! 
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Confira as principais datas do calendário eleitoral das Eleições Gerais de 2018
O pleito ocorrerá no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno.

O calendário das Eleições gerais 2018, 
aprovado pelo Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) traz as principais datas do 
processo eleitoral a serem observadas por 
candidatos, partidos, eleitores e pela própria 
Justiça Eleitoral. As modificações introduzidas 
pela Reforma Política (Lei n° 13.487 e Lei nº 
13.488), aprovada pelo Congresso nacional, 

foram incorporadas ao calendário do pleito 
de 2018, que ocorrerá no dia 7 de outubro, 
em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, 
nos casos de segundo turno. Os eleitores vão 
eleger presidente da República, governadores 
dos Estados, dois terços do Senado Federal, 
deputados federais e deputados estaduais ou 
distritais.

Registro de candidatura

Pesquisas eleitorais

Vagas remanescentes

O último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem junto à 
Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatos doi 15 de agosto.

Movimentação financeira

Propaganda eleitoral

Após a obtenção do número de registro de CNPJ do candidato e a abertura 
de conta bancária específica para movimentação financeira de campanha e 
emissão de recibos eleitorais, os partidos e candidatos devem ter enviado 
à Justiça Eleitoral, os dados sobre recursos financeiros recebidos para 
financiamento de campanha até 72 horas após o recebimento desses 
recursos, para fins de divulgação na Internet.

Desde o dia 16 de agosto, passou a ser permitida a realização de propaganda 
eleitoral, como comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e 
propaganda na Internet (desde que não paga), entre outras formas.

Os institutos de pesquisas de opinião pública ficam obrigados a registrar 
junto à Justiça Eleitoral suas pesquisas relativas às eleições ou aos possíveis 
candidatos.

Horário eleitoral
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início em 31 
de agosto (37 dias antes das eleições) e término no dia 4 de outubro. O 
período foi reduzido de 45 para 35 dias.

Prestação de contas
A primeira parcial da prestação de contas, constando o registro da 
movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o 
início da campanha até o dia 8 de setembro, deverá ser enviada à Justiça 
Eleitoral a partir do dia 9 de setembro.

Julgamento de registros
A Justiça Eleitoral terá até o dia 17 de setembro para julgar todos os 
pedidos de registro de candidatos que vão concorrer ao pleito de 2018. 
Nessa data também termina o prazo para instalação da Comissão de 
Auditoria da Votação Eletrônica, bem como para os TREs informarem, 
em edital e mediante divulgação nos respectivos sites na Internet, o local 
onde será realizada a auditoria da votação eletrônica.

Caso os partidos não tenham indicado, após as respectivas convenções, 
todos os candidatos às eleições proporcionais, observados os percentuais 
mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo, eles terão até 7 de 
setembro para preencherem as vagas remanescentes para as eleições 
proporcionais.

Prisões
A partir de 22 de setembro, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, 
salvo em flagrante delito. O mesmo vale para o eleitor a partir do dia 2 
de outubro, acrescido de exceção por sentença criminal condenatória por 
crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto.

Debates e comícios
Os debates no rádio e na televisão só poderão ser realizados até 4 de 
outubro, admitida a extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta 
data e se estenda até as 7 horas do dia 5. No dia 4 também termina 
a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de 
comícios, com exceção dos que forem encerramento de campanha, que 
poderão ser prorrogados por mais duas horas.

Material gráfico e carreata
Um dia antes do pleito, 6 de outubro, é a data-limite para que seja feita 
a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos. A véspera do pleito também é o último dia 
para o TSE divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, via 
emissoras de rádio e de televisão, podendo ceder parte desse tempo para 
utilização dos TREs.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Plano de mídia
O TSE e os TREs tiveram até 24 de agosto para elaborarem – junto com os 
partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio 
– plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que 
tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e 
menor audiência.

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura
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Festa Julina dos Colaboradores do 
Super Bom Lamí na Ponta Grossa

Nos meses de junho de julho e agosto 
foram diversas festas por todos os 

cantos da região e uma em especial, 
tivemos o prazer de acompanhar.

A festa deveria 
acontecer em 
julho, mas por 

ser um mês bastante 
chuvoso, foi adiada por 
duas vezes, virando uma 
festa agostina, mantendo 
entretanto, o encanto e 
contando com a participa-
ção da comunidade. 

Foi na tarde do 
domingo (05/08), quando 
colaboradores e amigos 
do Supermercado e Ata-
cado Bom Lami da Ponta 
Grossa, realizaram uma 
linda festa que animou 
a comunidade, atraindo 
centenas pessoas no pátio 
do mercado na Av. Princi-
pal da Ponta Grossa, nº 
1135.

A ideia da festa, que 
acontece pelo 2º ano, 
partiu das colaboradoras 
Katia Azevedo e Grasiele 
Schneider que mobili-
zaram os demais fun-

cionários, diretoria do 
mercado, parentes e for-
necedores que se engaja-
ram na proposta, fazendo 
com que acontecesse da 
melhor maneira possível. 

Com toda boa festa 
julina, ou agostinha, como 
foi o caso, teve fogueira, 
pipoca, pinhão, quentão, 
cachorro quente, refrige-
rante, pescaria, corrida de 
saco, dança das cadeiras, 
e claro o casamento na 
roça, além de brinquedos 
infláveis e cama elástica.

Katia e Grasiele agra-
decem através do Jornal 
Vitrine a toda a comu-
nidade que prestigiou 
o evento, fazendo uma 
grande festa, e aos cola-
boradores e fornecedores 
que contribuíram com 
doações ou com a dedica-
ção de seu tempo. 

Comunidade da Ponta Grossa lotou o pátio do Bom Lami, aproveitando a festa

Foram muitas brincadeiras para garotada Algumas das pessoas e organizaram e fizeram uma bela festa Não podia faltar uma bela fogueira
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Hospital Restinga e Extremo Sul, agora com Gestão da 
Associação Hospitalar Vila Nova, amplia atendimento

A 
população de Porto 
Alegre ganhará 
mais 49 leitos 
de internação, 

implantação de quatro 
blocos cirúrgicos, 
pronto-atendimento em 
traumatologia e incremento 
na oferta de exames e 
consultas. A Associação 
Hospitalar Vila Nova passou 
a administrar a partir 
da terça-feira (21/08), o 
Hospital Restinga e Extremo 
Sul, ampliando a capacidade 
e diminuindo o tempo de 
espera para pacientes do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). A solenidade para 
firmar esta nova etapa da 
instituição aconteceu com 
a presença do prefeito 
Nelson Marchezan Júnior, 
do secretário Municipal de 
Saúde, ErnoHarzheim e do 
presidente da Associação 
Hospitalar Vila Nova, Dr. 
Dirceu Dal’Molin.

Até junho deste ano, o 
Hospital era administrado 
pelo Grupo Hospitalar 
Moinhos de Vento, que 
equipou a instituição com 
aparelhos de primeira 
qualidade e prestou 
atendimento à população. 
Agora, a Associação 
Hospitalar Vila Nova 
vai ampliar a oferta. A 
modalidade de contratação 
será através de Termo de 
Colaboração, que levará em 
conta dados quantitativos 
e qualitativos, além da 
prestação de contas. O 
contrato é de cinco anos, 
prorrogáveis por mais 
cinco. A mesma associação 
é gestora do Hospital Vila 
Nova, com 411 leitos que 
atendem totalmente pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).

O prefeito Nelson 

Marchezan Júnior 
parabenizou o Hospital 
Moinhos de Vento e a 
Associação Vila Nova pela 
transição realizada com 
sucesso e pelo atendimento 
dado aos que muitas vezes 
acabam esquecidos pela 
sociedade. “Temos aqui um 
atendimento público de 
qualidade e não estatizado 
para atender a quem 
realmente precisa. Além 
disso, estamos qualificando 
e ampliando o atendimento 
em nossa rede básica para 
que as pessoas tenham 
médico perto de casa e 
não precisem procurar os 
hospitais em casos de menor 
gravidade,” disse Marchezan.

O Hospital Restinga e 
Extremo-Sul, inaugurado em 
2014, não operava com sua 
capacidade total e agora, com 
a ampliação, poderá ofertar à 
população um número maior 
de serviços, proporcionando 
maior dignidade a quem 
necessita do SUS, conforme 
o secretário ErnoHarzhein: 
“Este hospital nasce da força 
e do desejo da comunidade. 
É um projeto inovador, 
fomentado com muita 
confiança entre a gestão 
pública e a Associação 
Hospitalar Vila Nova. Não 
estamos privatizando a 
saúde, estamos dando 
garantia de sustentabilidade 
ao serviço,” destacou.

O presidente da Associação, 
Dirceu Dal'molin, agradeceu 
ao Hospital Moinhos de 
Vento pelo legado deixado 
e destacou a parceria com 
o município: “Firmamos um 
compromisso de atender 
à altura a necessidade dos 
moradores desta região. 
Estamos preparados e temos 
certeza que as dificuldades 
encontradas serão 

diminuídas com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Saúde”, encerrou o 
presidente.

Também participaram da 
cerimônia nesta manhã, o 
vice-prefeito Gustavo Paim; 
vereadores Mendes Ribeiro, 
Gilson Padeiro,  Wambertdi 
Lorenzo e representantes de 
vereadores AntonioBertaco, 
Simone Balsamo, Angelo 
Aquilo; vice-coordenador-
geral do Telesaúde/
UFRGS Marcelo Rodrigues 
Gonçalves; representante 
do Crip Restinga Pedro Igor 
Chaves; conselheiros do OP 
da Restinga Pedro Sérgio 
Correa da Silva, Adaclides 
Martins Leite, Jorge Cristiano 
Oliveira de Oliveira, Nelkzi 
Alves Andrade;  conselheiros 
distritais e locais da Saúde 
Região Sul e Centro-Sul: 
Adecilva da Silva Conceição, 
Cleoni Martins Campelo, 
Nelson da Silva; padres Ceron 
e Paulo Dalla Rosa, Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida/
Centro Social Padre Pedro 
Leonardi; diretor-geral do 
hospital Restinga e Extremo-
Sul Paulo Fernando Scolari; 
secretário adjunto de Saúde 
Pablo Stürmer;  diretor da 
coordenadoria-geral de 
regulação Jorge Osório; 
diretor de atenção hospitalar 
da secretaria municipal 
de Saúde João Marcelo da 
Fonseca e representantes 
Hospital Moinhos de Vento 
Evandro Moraes e Tanira 
Andreatta Torelly Pinto.

Dias antes, em entrevista 
ao Jornal Vitrine, Paulo 
Fernando Scolari, Diretor 
Geral da Associação 
Hospitalar Vila Nova, já havia 
antecipado o cronograma, 
entretanto pediu que 
aguardássemos para 
divulgar após a cerimônia de 
posse. Na ocasião salientou 
que o período de transição 
com o Hospital Moinhos 
de Vento (HMV) ocorreu de 
forma tranquila e com total 
cooperação. “A cooperação 
do HMV foi fundamental 
para que conseguíssemos 
cumprir o cronograma. 
Além disso, cerca de 20% 
dos funcionários do HMV 
foram absorvidos depois 
de passarem por nosso 
processo de seleção. Outros 
no entanto, optaram ficar no 
Moinhos” finalizou. 

Texto: Elisandra Borba / PMPA
Edição: Fabiana Kloeckner / PMPA

Edição: Valtencir Cruz / Jornal Vitrine

Data também marca a inauguração de novos leitos clínicos e cirúrgicos

Leitos equipados com equipamentos de última geração

Convênio assinado tem validade de cinco anos, prorrogável por mais cinco

Exames laboratoriais também passarão a ser feitos no próprio hospital, agilizando o diagnóstico

Fotos: Valtencir Cruz

Melhorias no Hospital Restinga e Extremo Sul:
- de 62 para 111 leitos (91 adultos, 10 pediátricos e 10 de UTi);
- 4 blocos cirúrgicos;
- pronto-atendimento de traumatologia com atendimento 12 horas 
por dia, seis dias por semana
- Serão realizados mais de 45 mil exames por mês;
- Atendimento mensais de 25 mil para 55 mil;
- Emergência e ambulatórios de medicina interna, infectologia, 
traumatologia, cirurgia geral e urologia 

Cronograma de implantação dos serviços:
21 de agosto -  Associação Hospitalar Vila nova assume a gestão da 
operação do Hospital Restinga Extremo-Sul; 
Operações já existentes – 62 leitos e emergência
início da ampliação dos leitos – 39 clínicos/cirúrgicos;

22 de agosto à 31 de agosto - capacitação das equipes contratadas;

3 de setembro - início das atividades nas áreas novas – UTi (10 leitos) 
e Bloco;

10 de setembro - início das atividades no Pronto Atendimento de 
Traumatologia;
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NÃO ESQUEÇA DAS VACINAS
Os números são assustadores: 32 mortes por gripe no Estado, só no primeiro 

semestre de 2018, além da volta de doenças causadas por vírus, consideradas 
altamente contagiosas. O melhor método de prevenção continua sendo a 
vacinação.

Os motivos da redução de pessoas que adotam o método preventivo não estão 
ligados à saúde. Baseados em estudos e pesquisas, três fatores se mostram 
como os maiores empecilhos das campanhas de vacinação.

Fake News

CRIse TRaBaLHIsTa

MeMÓRIa CURTa

notícias falsas, na tradução literal, circulam em nossas redes sociais e grupos 
de WhatsApp. E ao divulgarem informações erradas, induzem muitas pessoas ao 
erro, desacreditando na eficácia das vacinas e, consequentemente, diminuindo 
a procura por imunização.

informE-sE corrEtamEntE:
A vacina da gripe, por exemplo, é feita com fragmentos dos vírus e não 
ofErEcE riscos à saúde.

Há soluçõEs fácEis E ágEis:
A Clínica Salute oferece este serviço de imunização para inúmeras doenças 
(consulte em nossa lista de especialidades) de forma acessível e com horários 
diferenciados, estendendo ainda a vacinação para além dos grupos de risco.

nunca EsquEça:
Uma grande lição que devemos levar para toda a vida é manter as vacinas 
sempre em dia. Grande parte dos adultos procura se vacinar somente quando 
são obrigados e isso é um dado alarmante. Devemos tornar o ato de imunização 
algo habitual.

Quem usa o serviço público de saúde sabe das dificuldades de levar seus filhos 
para vacinar. As longas filas e o tempo de espera acabam por tomar um dia de 
trabalho dos pais. Temendo por seus empregos e sustento, muitos responsáveis 
acabam por negligenciar a imunização dos seus filhos e idosos dependentes.

Algumas doenças, quando erradicadas, acabam por caírem no esquecimento. 
Deixamos de temer doenças uma vez que elas não eram mencionadas. Por 
outro lado, a gripe é uma doença tão habitual que esquecemos dos perigos 
que ela traz. nesse ponto, a imunização acaba por pagar um preço por sua 
eficiência, combatendo tão bem suas patologias que acaba por diminuir os 
perigos que elas representam.

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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14 Anos do NCC Belém Novo
na noite de sexta-feira (24/08) o núcleo Cultural Belém novo (nCC), 
comemorou seu aniversário de 14 anos em uma linda festa no salão 
paroquial da Paróquia nossa Senhora de Belém.

F
oi um ótimo jantar, prestigiado pela 
comunidade e parceiros, seguido do 
cerimonial onde a diretoria prestou 
seus agradecimentos a todos que de 

alguma forma ajudaram ao longo desses 
anos. Posteriormente houve sorteio brindes 
e de rifa uma camiseta do Internacional e 
outra do Grêmio, ambas autografadas. O Pre-
sidente, Antero Batista de Campos homem, 
fez questão de lembrar que tudo começou 
para manter o posto da brigada militar na 

região e acabou virando um projeto social. 
Ressaltou ainda que o seu atual vice, Antô-
nio Marcos Cidade, foi o grande idealizador 
deste lindo projeto. 

Coronel Batista, como é conhecido por 
todos, destacou que a diretoria é de voluntá-
rios ea importância de voluntariar. “Volun-
tariar faz bem pra saúde da gente, pois 
depois de realizarmos um trabalho volun-
tário, saímos revigorados”, finalizou.

Diretoria dá boas vindas e conta um pouco da história da entidade

Fotos: Valtencir Cruz

Sobre o NCC

Inauguração do novo refeitório

O NCC Belém surgiu da 
necessidade de aproxima-
ção da Brigada Militar com a 
comunidade de Belém Novo 
e arredores.

Surgiu em forma de 
trabalho informal no ano 
de 2002, através do grupo 
de voluntários coordena-
dos pela Brigada Militar, 
em especial os habitantes 
do Loteamento Chapéu do 
Sol, por meio de um “sopão 
comunitário" servido todas 
as sextas feiras.

A atividade cresceu, 
outras pessoas se aproxima-
ram para realizar trabalhos 
voluntários e em agosto de 
2004 foi transformada em 
entidade jurídica.

O Núcleo tem o obje-
tivo de propiciar para as 
Comunidades de Belém 
Novo e arredores a condição 
de trabalho, a geração de 
renda, o desenvolvimento 
sustentável e integrado, a 
justiça social, o respeito ao 
meio ambiente, o desen-
volvimento comunitário e 

a melhoria da autoestima. 
Através de um trabalho 
cultural, social e educativo, 
além de oficinas e palestras.

Tem obtido resultados 
positivos. Onde tinha uma 
comunidade sem oportuni-
dades e violenta, hoje pro-
porciona novos horizontes, 
graças a esse trabalho social.

Em reconhecimento a 
esse trabalho, em 2006 foi 

escolhido para receber o 
Prêmio Direitos Humanos 
da UNESCO. Desde o início 
dos cursos já encaminhou 
muitos alunos ao mercado 
de trabalho e grande parte 
deles retomaram os estu-
dos (alguns ingressaram na 
faculdade).

Hoje em nossa ONG oferece uma grande variedade de cursos e oficinas.

Jantar de primeira preparado pela confraria Cel Alfeu- Clube Farrapos
Parabéns para esta entidade que faz este belo trabalho social no Extremo Sul de Porto Alegre

Apresentação de dança do Escola Cadica pra empolgar o público entes da liberação da pista 

na quinta-feira (02/08) o nCC inaugurou seu novo refei-
tório em uma cerimônia com a presença de parceiros 
e diretoria. Estava presente ainda o representante do 
instituto Viva Cidadania, Celson matte. 

A cerimônia foi aberta pelo 
Gestor da entidade, Carlos 
Augusto Medina que passou a 
palavra o Presidente, Cel. Antero 
Batista que destacou a importân-
cia das parcerias e da gestão orga-
nizada do NCC possibilitando que 
esteja apto a participar de vários 
projetos.

Com a palavra o Diretor Finan-
ceiro, Werno Lunge, lembrou 

da campanha “quer Brasil que 
eu quero”, entretanto, acha que 
devemos nos perguntar “Que Bra-
sil que eu faço”. Nesta visão res-
salta que o NCC pode se encher 
de orgulho, pois faz um trabalho 
social muito importante, espe-
cialmente para as crianças e ado-
lescentes da região, qualificando 
e direcionando para um futuro 
melhor. Diretoria com parceiros do NCC
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O vitrine na balada desta edição foi na verdade uma balada 
social, no aniversário de 14 anos do nCC Belém novo na noite 
de sexta-feira (24/08) em uma linda festa no salão paroquial da 
Paróquia nossa Senhora de Belém.

Foi um ótimo jantar, prestigiado pela comunidade parceiros, 
seguido do cerimonial onde a diretoria prestou seus agrade-
cimentos a todos que de alguma forma ajudaram ao longo 
desses anos. Posteriormente houve sorteio de uma camiseta 
do internacional e outra do grêmio, ambas autografadas.
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Áries  21/03 a 20/04

Uma semana excelente para identificar 
a coragem e a vontade para concretizar 
mudanças importantes para a carreira e 
objetivos futuros. O céu colabora com a res-
olução de investimentos, dinheiro guardado, 
pagamento de dívidas, previdência, aposen-
tadoria e financiamentos. 

AMOR: Uma conversa é importante para 
o relacionamento. É uma semana excelente 
para interagir com a pessoa amada ou para 
conhecer uma pessoa interessante. 

TRABALHO: Nesta semana é importante 
assumir o controle profissional e as rédeas 
da sua vida numa perspectiva maior. Pense 
em movimentos estratégicos.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Você está sendo levado a resolver 
questões que envolvem a família ou o imóv-
el. Avalie a experiência com entendimento e 
sabedoria, porque você se sente desafiado 
a ter uma postura ou uma exposição mais 
evidente à experiência. 

AMOR: Você vem adiando decisões im-
portantes e que tocam o relacionamento. 
De fato, é viável esperar para tomar a mel-
hor a decisão. 

TRABALHO: É necessário assumir as 
rédeas da sua rotina e do trabalho. Mas é 
importante avaliar a sua postura e se está 
encaixado com a experiência que real-
mente deseja conquistar. Preste atenção 
com documentos.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

Nesta semana são tocados assuntos do 
trabalho e da sua rotina. É uma semana 
para se preparar para garantir um cresci-
mento mais viável, que interfira em seu ren-
dimento e produção. 

AMOR: Essa semana está adequada para 
expressar os seus sentimentos com ver-
dade para uma pessoa especial. Desenvolv-
er a sua autoestima e acreditar no melhor 
que a vida pode lhe trazer é fundamental 
para o desenvolvimento a dois.

TRABALHO: O acúmulo de atividades ou 
informações manifestadas em seu trabalho 
pode prejudicar o rendimento. 

c

câncer 21/06 a 20/07

Há crescimento para edificar o lazer e o 
entretenimento. As decisões estão sendo 
direcionadas para o relacionamento e para 
a troca dois. 

AMOR: Reavaliar as decisões no relac-
ionamento é viável para ambos. A pessoa 
amada passa por mudanças profundas e 
precisa adotar posturas mais assertivas na 
relação. 

TRABALHO: É necessário identificar o 
seu valor para fazer uma boa administração 
financeira. A sua avaliação material pode 
interferir em decisões profissionais ou em 
investimentos. 

d

leãO 21/07 a 20/08

Nesta semana, o cônjuge passa por cres-
cimento, principalmente para tomar decisões 
importantes, que ampliem o seu conhecimen-
to ou se relacionem com documentos. O mes-
mo pode ocorrer com sócios ou parceiros. O 
cenário é propício para o crescimento da pes-
soa tocada nesta experiência. 

AMOR: Há definições importantes para o 
relacionamento que precisam ser encaminha-
das com entendimento e sabedoria. 

TRABALHO: Apesar dos desafios enfrenta-
dos, a semana é positiva para obter algum tipo 
de reconhecimento ou trâmites que favore-
cem negociações e relações comerciais. A 
rotina tende a ser agradável e satisfatória.

e

virgem 21/08 a 20/09

Você se sente motivado para se expres-
sar e articular ideias. Mas a troca com essas 
pessoas ativa medos e conflitos emocionais. 
Segredos podem vir à tona. Atenção com 
comentários e fofocas.

AMOR: A pessoa amada deseja compro-
misso e um vínculo maior na troca a dois. 
Um novo passo ou uma nova decisão am-
plia a sua forma de encarar a relação. 

TRABALHO: Você está preocupado com 
o trabalho e com o modo como deve seguir 
daqui para frente. Nesta semana, fique aten-
to a informações que podem chegar, para 
que você possa refletir sobre posturas que 
serão cobradas mais adiante.

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana são ativados investimentos 
e recursos materiais. Os projetos materiais 
tomam forma e passam por uma fase de 
crescimento e prosperidade.

AMOR: A semana traz condições de con-
quistar ou desenvolver a sua autoestima. 
Você está mais aberto para sair com os 
amigos e partilhar alegrias com pessoas 
próximas. 

TRABALHO: A fase é de prosperidade. 
Mas é preciso seguir mais confiante e, prin-
cipalmente, desenvolver os seus talentos. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Nesta semana você vem desenvolvendo 
muito o seu emocional para tomar as de-
cisões cabíveis na carreira, com foco no 
financeiro. Para seguir mais pleno, silencie 
e reflita. É importante se esvaziar emocio-
nalmente e recomeçar de forma diferente. 

AMOR: Você não está em condições 
de namorar nesta semana. Isso acontece 
porque a prioridade é outra. 

TRABALHO: Você está ansioso para mov-
imentar projetos que necessitam de investi-
mentos ou para buscar um trabalho que lhe 
oferte crescimento material. 

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Você é levado a tomar decisões impor-
tantes para colocar as suas ideias em movi-
mento. Você está disposto a mudar e cortar 
situações específicas e que se relacionem 
com desafios dentro do grupo. 

AMOR: O amor está em destaque nesta 
semana, o que o leva a refletir com profun-
didade sobre como deve manter a sua pos-
tura com uma pessoa especial. 

TRABALHO: Você recebe uma orientação 
ou uma ajuda importante para colocar mais 
movimento em sua carreira ou em seus ob-
jetivos. O céu indica reconhecimento e de-
staque pelo esforço que vem empregando 
no trabalho. 

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana, a sua fé e estudos passam 
por crescimento, ampliando o seu campo 
de visão sobre as experiências. Você se 
sente mais inteiro e consciente das de-
cisões que impactam a carreira e os obje-
tivos futuros.

AMOR: Nesta semana você será levado a 
reavaliar a troca, mas existem outras priori-
dades que podem colocar o relacionamen-
to em segundo plano.

TRABALHO: O estudo e o aprimoramento 
no trabalho são importantes para o seu de-
senvolvimento. 

k

PeiXes  22/02 a 21/03

As metas e a carreira seguem em cresci-
mento. É essencial que foque e se dedique 
ao máximo, principalmente para se relacio-
nar com as pessoas, que é o seu maior de-
safio nesta semana.

AMOR: Nesta semana, uma conversa é 
importante para entender as necessidades 
emocionais e afetivas da pessoa amada. 
Vocês passam por desafios por causa de 
documentos ou por terem visões diferentes 
na forma de encarar as experiências.

TRABALHO: O trabalho passa por cres-
cimento, mas é importante saber se rela-
cionar com as pessoas e interagir com as 
ideias de uma forma mais clara e objetiva. 

Os projetos materiais tomam forma e 
passam por uma fase de crescimento e 
prosperidade. Você está propenso a tomar 
decisões importantes, que ativam a família 
ou o imóvel. 

AMOR: A semana traz condições de con-
quistar ou desenvolver a sua autoestima. 
Você está mais aberto para sair com os 
amigos e partilhar alegrias com pessoas 
próximas.

TRABALHO: A fase é de prosperidade. 
Mas é preciso seguir mais confiante e, prin-
cipalmente, desenvolver os seus talentos. O 
seu foco deve ser financeiro e de elabora-
ção de investimentos. 

l

Tirinha

Cruzadinha
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CLASSIFICADOS

ALUGUEL

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

 
Apartamento em condomínio 
com infraestrutura completa, 
estacionamento play graud, salão 

de festas, churrasqueira, portaria 
24 horas, próximo a terminal de 
ônibus. R$ 700,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp

Apartamento na Restinga, 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, ótima localização. R$ 
650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Residência em ótimo estado, na 
Restinga, 03 dormitórios, sala, 
ampla cozinha, banheiro, gara-
gem, pátio, toda gradeada. R$ 
1000,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

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

Loja na Restinga, com aproxima-
damente 150m² com mezanino, 
localizada na Av. Nilo Wulff.
Agende seu horário. R$ 2500,00. 
Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Aluga-se Loja na Restinga, 
com aproximadamente 40m². 
Preço 1.200,00 aberto a nego-
ciação. Marque sua visita. R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

VENDA

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

Excelente oportunidade, apar-
tamento SEMI-MOBILIADO, dois 
dormitórios, sala, cozinha área 
de serviço, banheiro social, 
garagem, portão eletrônico. Ar-
-condicionado na sala.  Condo-
mínio com infraestrutura de 
churrasqueira, quiosque. R$ 115 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

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

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

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

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

CASA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO NO BAIRRO RESTINGA. 
Imóvel de dois dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha,vaga para 
veículo, portão eletrônico, ar-
-condicionado, para carro, toda 
gradeada. R$ 110.000,00.Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950- Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp.

APROVEITE A OPORTUNIDADE! 
LINDA CASA COM PÁTIO EM 
CONDOMINIO FECHADO, ACEITA 
FINANCIAMENTO (consulte con-
dições). Agende sua visita! Vale 
a pena conferir. Casa dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, lareira, vaga para veí-
culo. R$ 150.000,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950- Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp.

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

Aluguel

VeNDA

Ótimo apart no 4° andar, bem 
localizado em condomínio fecha-
do, próximo de mercados, farmá-
cias, pontos de ônibus, com 03 
dormi, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, um box para carro, 
salão de festas, piscina. Tudo 
isso por apenas R$ 1000,00 + 
condomínio. Edifício pequeno 
com apenas 4 andares, primei-
ro prédio do condomínio.Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fones 
(51) 3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

Terreno medindo 321m². Vista 

incrível do bairro. Valor incrível 
de R$ 60mil. Vale a pena confe-
rir.Belena Imóveis – CRECI 10552 
– fones (51) 3259.1288, face-
book: Belena Imóveis

Casa de alvenaria, 03 dormi, 
Cozinha, sala grande com vista 
panorâmica para Lago Guaíba, 
banheiro, pátio grande na frente 
e nos fundos, área lateral grande. 
Nós fundos área com churras-
queira, bancos e mesas. Endere-
ço: Ac. Beira Rio, 1183 - Belém 
Novo - POA. Lugar tranquilo em 
meio a natureza.   R$ 1000,00. 
Belena Imóveis – CRECI 10552 – 
fones (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Ótima casa, toda de alvenaria, 
sala, cozinha com churrasquei-
ra, 02 dormitórios, banheiro, 
área de serviço, cobertura para 
carro. Pátio grande. Tudo plano. 
Endereço: Rua das Hortênsias, 67 
-fundos pátio individual. Porto 
dos Casais (Ponta Grossa) Zona 
Sul de Porto Alegre. R$ 600,00.  A 
uma quadra do ônibus. Rua com 
acesso apenas para moradores. 
Belena Imóveis – CRECI 10552 – 

fones (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Ótima casa, toda de alvenaria, 
sala, cozinha, 02 dormitórios, 
banheiro, área de serviço, chur-
rasqueira, entrada para um car-
ro pequeno. Pátio não muito 
grande. Orientação solar boa. 
Tudo plano.  Endereço: Rua das 
Hortênsias, 67 - Porto dos Casais 
(Ponta Grossa) Zona Sul de Porto 
Alegre.  R$ 650,00.  A uma qua-
dra do ônibus. Rua com acesso 
apenas para moradores.Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fones 
(51) 3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

PRÉDIO COMERCIAL PARA LO-
CAÇÃO. Estrada principal da 
Ponta Grossa, com 80 m², ba-
nheiro + peça. Valor: R$ 2.500,00. 
Belena Imóveis – CRECI 10552 – 
fones (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Casa de alvenaria em condo-
mínio fechado com apenas 02 
casas, pátio individual, tendo 
02 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviços, pátio 
com entrada e cobertura para 
carro. R$ 600,00. Rua General 
Flores da cunha, 567 c/01. Bele-
na Imóveis – CRECI 10552 – fo-
nes (51) 3259.1288, facebook: 
Belena Imóveis

Casa de Alv. 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro. Nos fundos 
mais 02 peças e banheiro, pátio 
pequeno e plano. R$ 700,00 (es-
tuda propostas). Rua Hesíodo 
Andrade, 60 – HIPICA. Belena 
Imóveis – CRECI 10552 – fones 
(51) 3259.1288, facebook: Belena 
Imóveis

Casa mista, 02 dormitórios, sala 
grande, cozinha, banheiro, ´área 
de serviços, cobertura para carro, 
pátio grande, terreno murado. 
R$ 700,00. Rua das Guenoas, 71 
– Serraria. Belena Imóveis – CRE-
CI 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, 10921 -  Sala 204

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

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

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

O Parque Maurício 
Sirotsky Sobrinho 
(Harmonia) recebeu a 

partir do sábado (18/08), a 
montagem dos galpões para a 
realização do Acampamento 
Farroupilha 2018. Já está em 
andamento a montagem da 
estrutura do acampamento 
(administração, bares, lojas, 
rede elétrica e hidráulica) e a 
previsão é que até o dia 2 de 
setembro os piquetes este-
jam montados. As entidades 
já receberam os alvarás e, 
ao todo, participam da festa 
tradicionalista 353 entidades 
entre piquetes, Centros de 
Tradições Gaúchas (CTGs) e 

Departamentos de Tradições 
Gaúchas (DTGs).

A abertura está pro-
gramada para o dia 7 de 
setembro, com a chegada da 
Chama Crioula que este ano 
foi acesa na cidade de Iraí, 
norte do Estado, seguindo 
a sequência histórica de 
acendimentos, em locais 
significativos da Revolu-
ção Farroupilha. O tema 
desta edição será o Tropei-
rismo sobre o qual todos os 
piquetes acampados devem 
desenvolver os seus projetos 
culturais. O presidente do 
Movimento Tradicionalista 
Gaúcho, NairoCallegaro, está 

otimista. Segundo ele, toda 
a programação está sendo 
cuidadosamente planejada 
para proporcionar momen-
tos de cultura e entreteni-
mento para diferentes perfis. 
“Haverá programação artís-
tica no palco central, com 
música e dança. Para as 
crianças, desenvolveremos 
a Ciranda Escolar, com ofi-
cinas e atividades culturais. 
Também realizaremos bailes 
e rodeio”, explica NairoCal-
legaro. O encerramento do 
Acampamento Farroupilha 
será no dia 20 de setembro, 
com a extinção da Chama 
Crioula. 

Na última semana buscamos infor-
mações de como estavam as monta-
gens dos Piquetes mais tradicionais da 
região. Encontramos o s Piquetes do CTG 
Lanceiros da zona Sul e CTG Porteira 
da Restinga trabalhando a todo vapor. 
A estimativa era de estar tudo pronto 
até o início desta semana, entretanto, 
os patrões estava torcendo para que o 
tempo ajudasse no cumprimento do cro-
nograma. No lanceiros os trabalhos já 
estavam concluídos.

De qualquer forma, antes do dia 07 de 
setembro, dia da inauguração do Acam-
pamento Farroupilha, tudo estará pronto 
e a peonada e prendas estão ansiosos em 
receber a comunidade.

O CTG Lanceiros da Zona Sul, pro-
mete fazer muitas atividades e home-
nagens no Piquete. De acordo com o 
Capataz Marcelo de Aguiar Pereira e o 
Patrão, Paulo Cézar Oliveira, Paixão Cor-
tes será um dos homenageados. 

Piquete CTG Lanceiros da Zona Sul e Piquete 
do CTG Porteira da Restinga

Foto: Marcelo de Aguiar Pereira

Lanceiros da zona sul está no lote 80

Foto: Tarciso Falconi

Piquete do CTG Porteira da Restinga está no lote: 46 D


