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2ª QUinZEnA dE dEZEmbro dE 2018
Bairros: Restinga, Extremo Sul e 
Lomba do Pinheiro
51. 3266 3266 - 51. 99386 1766
jornalvitrine@jornalvitrine.org
www.jornalvitrine.org

1 ExEmplAr por pEssoA
GrAtUitA

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766

Esporte  - Pág 8 e 9 Solidariedae - Pág 14 Geral - Pág 20

Lucas Name leva o nome do bairro e 
do Grupo Restinga Crew para Londres   

Poster do Mapa Campeão do Campeonato 
da Liga de Futebol Sete da Restinga

COPAR entrega 1100 kg de alimentos no 
Centro Social Padre Pedro Leonardi

Restaurante�e�Pizzaria

�AO �LN ER NO HF A Pedidos�pelo
Aplicativo�Ganhe

DE�DESCONTO
%10

Pedidos�pelo
Aplicativo�Ganhe

DE�DESCONTO
%10

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

Sempre o Melhor para o seu Pet

E S T É T I C A A U T O M O T I V A

Rua João Lúcio Marques, 24 - Urubatã

51 995 180 858

PINTURA DE RODAS 

POLIMENTO 

ESPELHAMENTO 

PINTURA HIDROGRÁFICA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CHAPEAÇÃO E PINTURA

ONG - TINGA TEU POVO TE AMA
RESTAURANTE TUDO PELO SOCIAL

Tinga2017

.S.R.B.S.C .C L

98514.1385  -   99105.3968

LOCAMOS PARA  

EVENTOS

ALMOÇO  
SEGUNDA A SÁBADO

R$ 12
R$ 14R$ 12

,99
,99,00

Buffet Completo - Saladas 
 Sopa - Sobremesa - Com 02 Carnes.DAS 11 ÀS 14H

MARMITA

 Av. Economista Nilo Wulff, n° 5000 - Restinga

 DOMINGOS 
BUFFET COMPLETO 
5 QUALIDADES DE 

CHURRASCO LIBERADO
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NAtAl de pAz e esperANçA
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Desejamos para nossos c
lientes e amigos 

e seus familiares, um Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo, cheio de ale
grias 

e realizações!

Happy sport audita a edição de Novembro com 10 mil exemplares

A 
edição de novembro (nº 
205) saiu com 10 mil exem-
plares, fruto das fusões 
dos nossos jornais em um 

só. Até então eram duas edições de 

5 mil exemplares.  E esta primeira 
edição com tiragem dobrada, tive-
mos a auditoria realizada na Happy 
Sport, onde Renato Lara Vascon-
cellos e Pâmela Gabriela da Rosa 

A loja Happy Sport é especializada em calçados e material esportivo, trabalhando 
com as melhores marcas do mercado e com preços bastante competitivos. 

Você pode conferir na Av. Edgar Pires de Castro, 1658 e obter 
informações pelo fone (51) 3276.8067

Exigir a comprovação de tiragem do jornal 
que você anuncia é um direito seu. Tudo que é 
produto que compramos apresenta um rótulo 
especificando a quantidade, seja ela em kg, 
mL ou unidades. Estes produtos são audita-
dos pelo inmETRO, mas os jornais não pas-
sam por esta verificação. Então, cabe a você 
exigir a comprovação para não comprar gato 
por lebre. Assim você estará ajudando os jor-
nais sérios e tirando do mercado veículos sem 
o menor compromisso com o anunciantes e 
leitores. 

Observe ainda se o jornal apresenta pau-
ta própria ou se é apenas uma cópia do que 
você vê na internet. infelizmente alguns veícu-
los que se dizem jornal de bairro, só aparecem 
no bairro para captar anunciantes e utilizam 
matérias copiadas da internet, muitas vezes 
notícias antigas que já repercutiram no rádio 
e televisão. 

Jornal de bairro tem que ter notícia do bair-
ro e produzidas pelo próprio jornal com tira-
gem comprovada que atenda sua região. 

INformAção Importe Aos ANuNcIANtes

Renato Lara Vasconcellos e Pâmela Gabriela da Rosa, comprovaram que são 10 mil exemplares

Foto: Valtencir Cruz

puderam atestar que haviam 40 pa-
cotes de 250 jornais cada, totalizan-
do 10 mil exemplares. Foi conferida 
ainda a nota fiscal emitida pela Zero 
Hora com a mesma especificação de 
quantidade.

Esta é uma forma utilizada a anos 

pelo Jornal Vitrine para dar seguran-
ça aos anunciantes parceiros, pois 
muitos já foram vítimas de fraudes, 
quando os jornais dizem fazer uma 
quantidade de jornais, mas fazem 
uma quantidade muito inferior. 
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Ave Macedo Temperada
Congelada kg

7,99kg 13,90un.

Sorvete Kibon 
Cremosíssimo 1,5L

Espumante 
Quinta Do Morgado 

Moscatel 660ml

13,99un. 79,90un.

Ventilador Ventisol 
Eco Preto 30cm 127v 

35,90un.

Cadeira Mor Alta 2002

Bombom Nestlé
Especialidades 300g

8,69un.

Mistura p/ Bolo Orquídea
Sachê 400g 

(Exceto Cremoso e Brownie)

2,59un.

Lentilha Serra
Uruguaia 500g

3,49un.

Batata Palha Elma Chips
Na Mesa 80g

2,19un.

Farofa Pronta Yoki
250g

2,39un.

Loja 1 Restinga:
 Rua Economista Nilo Wulff, 970

Fone: 51 3257 7900

Loja 2 Restinga:
 Rua João Antonio da Silveira, 1795

Fone: 51 3245 9700 

Loja 3 Hípica:
 Rua Edgar Pires de Castro, 1545

Fone:  51 3269 8800/supermercadokan
superkan.com.br

ACESSE NOSSAS REDES,
CURTA NOSSA PÁGINA

Repleto de desafios, como todos os outros, mas também cheio de recompensas 
pelo nosso trabalho. 

Somos, como você sabe, o super da família. 
E queremos agradecer a todos os membros de nossa grande família: clientes,

 fornecedores e todos nossos colaboradores. 
Toda a positividade que recebemos pelo nosso trabalho vem de vocês e a sua 

presença nos incentiva a continuar melhorando. 
Fazemos nossa jornada diária pensando com carinho em atendê-los sempre bem.

 De toda a equipe do Super Kan, desejamos boas festas!
 E que 2019 seja ainda melhor!
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cAsAmeNto felIz
Para muitos, o casamento tem sido um cenário de hostilidades, restrições, tri-
bulações e solidão. Alguns, depois de acabar a empolgação inicial do casa-
mento, desfizeram a aliança matrimonial e afogaram-se na ilusão de que outras 
opções amorosas lhes trariam a tão esperada felicidade. Outros, apesar de 
não terem mais aquela empolgação inicial, permaneceram na instituição cha-
mada casamento, porém carecem do verdadeiro sentido de estarem casados. 
E, poucos estão casados e em comunhão com o Espírito Santo; esses sabem 
a razão de estarem casados. Deus tem um propósito com o casamento e, se 
você quer sentido no viver a dois, precisa buscar de Deus o conhecimento 
sobre o casamento. A maioria dos homens não sabe e não conhece nada a 
respeito das mulheres, mas estão casados com uma mulher. A maioria das 
mulheres nada sabe sobre os homens, mas estão casadas com um homem. 
Deus criou o homem com um propósito e a mulher também com um propósi-
to. Eles são iguais perante o Senhor, mas diferentes no propósito. É por faltar 
compreensão desses propósitos que os casamentos estão acabando. Tal en-
tendimento não vem por idade, nem por tempo de casamento. Em Oséias 4:6, 
está escrito que Deus diz: “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento...”. Veja, no trecho não está escrito: “o meu povo está perecendo 
por causa de satanás”, e sim “porque lhe falta o conhecimento da verdade” 
(leia em João 8:32). muitos dos que se casam, não conhecem os conselhos de 
Deus que garantem o sucesso ao casamento. A maioria das pessoas entra no 
casamento, com expectativas e motivações totalmente erradas. Então, assim 
que passa o período de empolgação, inicia-se uma fase que desencadeia uma 
série contínua de frustrações e decepções. Dinheiro não garante sucesso ao 
casamento, pois muitos casais abastados são infelizes. Beleza não garante 
sucesso ao casamento. Paixão não garante sucesso ao casamento. nome 
nobre não garante sucesso ao casamento. Status não garante sucesso ao 
casamento. Cultura não garante sucesso ao casamento. Deus ensina em Sua 
palavra o que é necessário para se ter sucesso no casamento. Em Provérbios 
24:3-4, está escrito que Ele diz: “Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a 
inteligência ela se firma; pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda 
sorte de bens, preciosos e deleitáveis”. não esqueça: sabedoria, entendimento 
e conhecimento. 

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

livro “Esposa em modelação”: Para 
o Criador o casamento natural é um re-
flexo do casamento espiritual. Portanto, 
o homem, a mulher e os filhos são uma 
ESPOSA Em mODELAçãO. Todos estão 
em processo de transformação para viver 
a unidade de Deus e, juntos, constituírem 
uma família feliz. Faça sua parte! Descubra 
o que Deus espera de você como marido, 
esposa ou filho.

para adquirir ou conhecer esse e 
outros materiais da Editora Vento sul, ligue ou envie um 
Whatsapp para 51 999321 8440. 

caso exploradores de caverna é encenado 
pelos alunos do 2º da escola raul pilla

O 
Caso dos Exploradores de Carverna, foi a 
escolha feita pelos alunos do 2° ano, tur-
ma: 201 da EEEM. Raul Pilla, na discipli-
na de Artes. Eles teriam que apresentar 

um teatro e escolheram apresentar um tribunal. 
Para isso a turma foi dividida em dois grupos: 
defesa e acusação. Ideia do teatro sugerida pelo 
professor Luciano da disciplina de artes.

Contaram com a colaboração da professora 
Darlane, que mesmo aposentada continua com 
amiga da escola. Os professores das outras disci-
plinas foram convidados para serem os jurados 
do caso. O resultado foi: 6 votos para absolvição 

e 3 votos para condenação.
O caso dos exploradores de caverna é um estu-

do fictício proposto pelo jusfilósofo Lon L. Ful-
ler (1902-1978) para ensinar as principais linhas 
de pensamentos jurisprudenciais em voga no fi-
nal dos anos 1940 nos Estados Unidos. Mais de 
meio século depois, essa alegoria continua atual 
e atravessa as fronteiras dos sistemas jurídicos. 
O caso, além de ilustrar as diferentes escolas de 
jurisprudência, estimula a reflexão crítica em jul-
gamento de casos difíceis, impasses éticos e con-
flitos interpretativos da lei.

Caso é usado nas faculdades de Direito por todo o mundo

Alunos encarnaram os personagens dando um tom de realidade ao julgamento

o cAso
Um colapso de terra prende 

cinco exploradores de caverna. 
Depois de contatar a superfície 
por rádio, descobrem que leva-
rão dez dias para resgatá-los. 
Porém, em dez dias os explora-
dores amadores estarão mortos 
de inanição.

Depois de os médicos relu-
tantemente responder-lhes que 
sobreviveriam se matassem e 
comessem algum de seus co-

legas, os exploradores tiram a 
sorte para saber quem seria a 
vítima. Quando consultaram 
um médico, um oficial do go-
verno e um ministro religioso 
sobre o dilema, ninguém lhes 
deu resposta. Desligam o rádio 
e prosseguem no jogo voraz. 
E o azarado chama-se Roger 
Whetmore.

O caso é julgado no ano 4300 
no país fictício da Comunidade 

de Newgarth. Segundo as leis 
penais dos Estatutos da Comu-
nidade de Newgarth, N.C.S.A 
seção 12-A “Alguém que delibe-
radamente tirar a vida de outro 
será punido com a morte”.

Com base nessa norma, os 
quatro exploradores são julga-
dos e condenados à morte por 
homicídio depois de serem res-
gatados.

adVogados dE dEfEsa 
Victória Teixeira 
ingrid Volasko
maurício Rodrigues 

promotorEs 
Ana ferreira 
Ester Alves
Lucas Vargas 

réus 
mariana Arbusti
Lucas Flach

tEstEmunhas dE dEfEsa 
Fernanda Lima 
Laura freitas 
Laura Eneida 
Emilly guedes 

tEstEmunhas dE acusação 
João Vianna 
Liara Santos 
Edna kelli

Juíza
Darlane Texeira 

EscriVã 
Amanda dos Santos 

Jurados 
Jeanete Larretea
gerson
Rosane 
Sérgio Campos 
maria do Carmo 
Quelen Bulow
Carol Ribeiro
Carla
giovana Lima 

Fotos: Valtencir Cruz
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criançada e Juventude da Vila panorama é prestigiada com festa 
Natalina organizada pela AscoVIpA

Ocorreu na tarde do domingo (16/12), na Rua Tanaui da Silva Boeira a grande Festa de Final de ano, para as crianças e ado-
lescentes da Vila Panorama, que foi organizada pela a Associação Comunitária a Vila Panorama - ASCOViPA, com a entregas 

de brinquedos pelo Papai noel, simbolizado os festejos natalinos.

Foi grande a participa-
ção da comunidade 
que contou com uma 
atividade, onde se cha-

mou todos os moradores a 
participar. Foram mais de 400 
brinquedos entregues levando 
alegria e sorriso de felicidade 
a centenas crianças. 
Além da cama elástica, brin-
quedo inflável, e muitos 
doces, foi muito marcante 
a apresentação do Presé-
pio Vivo, abrilhantado pelas 
crianças da Escola Saint' Hilai-
re, fazendo momento mágico 
na festa, bem com a Gincana 
Cultural que contou com cer-
ca de 50 adolescentes partici-
pando, onde as três equipes 
com maior pontuação, foram 
premiadas com um Celular 
Galaxy J8 acompanhado de 
dois cursos online, para o 
primeiro lugar; uma bicicleta 
para o segundo lugar e uma 
caixa de som para o terceiro 
lugar.
 Todos os momentos foram 
muitos significativos e gerou 
muita emoção aos que ali es-
tiveram. Uma festa para ficar 

na memória da comunidade. 
Contou com o importante 
apoio do comércio local da 
Vila Panorama, da região e de 
outros bairros da cidade, bem 
como de diversos moradores. 
O engajamento da diretoria 
da ASCOVIPA, familiares e de-
mais moradores voluntários, 
foi fundamental para a ajuda 
na organização. É o exemplo 
que fica, é que a organização 
popular, e a construção coleti-
va é fundamental para o bom 
êxito de qualquer ação. 
Sem dúvida, derruba por terra, 

aquela máxima: "que ninguém 
que nada com nada" - pelo 
contrário, com criatividade e 
organização sempre é possí-
vel ótimos resultados, que é 
o que aconteceu. Um evento 
construído por várias mãos 
e não por uma única pessoa 
iluminada. Parabéns a toda 
diretoria que se engajou, e os 
nossos agradecimentos pela 
ajuda de todos os parceiros 
que viabilizaram essa impor-
tante festa para a criançada e 
a juventude da Vila Panorama.

Muita alegria com o engajamento de todos e o resultado da festa

Fotos: Divulgação

Mais de 400 crianças ganharam brinquedos Momento especial do evento com a chegada do Papai Noel
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Av. Nilo Wulff, 245 e 247

Desejamos aos nosso clientes
e amigos um Natal de muita

alegria, paz e felicidade.

Boas Festas! 

3084.1482
99322.1182
99313.5910

Natal da esperança?? Natal é esperança!!!

Mais de 350 crianças receberam presentes

Fotos: Divulgação

No dia 11 foram ligadas a luzes da árvore feira com garrafas pet e o presépio Garotada fez a festa com o Papai Noel

A 
comunidade da Cape-
la Santo Antônio, jun-
tamente com o Grupo 
de Jovens JURPAC, da 

Paróquia nossa Senhor da Mise-
ricórdia da Restinga, promove-
ram o acendimento oficial das 
Luzes que iluminam o presépio 
construído através da mobiliza-
ção das crianças, jovens e mo-
radores daquela comunidade 
para o Natal da Esperança 2018. 
O e vento ocorreu na noite da 
terça-feira (11/12) no Centro 
social da Capela Santo Antônio, 
na Av. Belize, esquina com rua 
Baltimore na Restinga Velha. 

Foi a largada oficial também 

para Festa das crianças que 
aconteceu no sábado (15/12) 
pra aquela comunidade, com 
a entrega de brinquedos para 
mais de 350 crianças.

Mensagem dos volun-
tários, passada pela 
Professora Paula Sal-
danha

Vivemos esperando o retor-
no do senhor, aquele que lemos 
nos capítulos da BIBLIA SAGRA-
DA não sabemos quando isso 
irá acontecer, não conhecemos 
o tempo de Deus, o tempo que 

ele preparou para cada fato es-
pecífico de nossas vidas.

Vivemos esperando por 
ações governamentais que se-
jam milagrosas e "transformem 
nossas vidas" isso nunca irá 
acontecer!!! Os milagres que 
desejamos estão dentro de nós!  
De cada um de nós.  Aqui no cen-
tro social da Capela Santo Antó-
nio da Restinga a comunidade, 
o grupo de jovens, as crianças 
da catequese... vivenciaram um 
ano de União, compreendendo 
que só é possível transformar o 
mundo se começarmos a partir 
de nós, de mim , de ti, do vizi-
nho;  do colega de trabalho, de 

dentro de casa,  para rua que eu 
moro, da rua para  o bairro,  do 
bairro  para Cidade,  da Cidade 
, para o Estado,  do Estado  para 
o País,  do País  para o MUNDO...

 Hoje estamos aqui resumi-
dos nessa segunda semana de 
advento para iluminar a árvore 
e o presépio. 

Durante todo ano fomos 
nos preparando a cada encon-
tro de formação, de catequese, 
de retiro, nas noites de tríduo, 
na festa de Santo António, nos 
aproximamos uns dos outros, 
dos moradores da comunidade. 
de suas famílias, E ASSIM NOS 
TORNAMOS UMA SÓ FAMÍLIA. 

Que o MENINO JESUS possa no-
vamente renascer no coração 
de casa um de nós, em nossos 
lares em nossas comunidades 
paroquiais em nossas vidas.  A 
Capela Santo António deseja à 
todos um Feliz Natal do Nosso 
SENHOR JESUS CRISTO.

O Jornal Vitrine parabeni-
za aos voluntários que fizeram 
este belo trabalho e aproveita 
para agradecer formalmente 
ao amigo Jaime Monticeli e a 
esposa Vera Silveira que nos 
convidaram para os eventos e 
nos proporcionaram registrar 
de momentos especiais. 
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eNVelHeceNdo com sAÚde

medo de envelhecer? Calma, isso é normal. E se deve ao fato de que 
associamos o envelhecimento, principalmente, com doenças. mas saiba 
que é possível chegar à melhor idade e aproveitá-la com muita saúde!

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

Para que isso aconteça, alguns 
cuidados em nossa juventude Precisam 
de maior atenção.

As doenças cardiovasculares, de infartos à insuficiência 
cardíaca, são causadas principalmente por sedentarismo, 
agravado pela obesidade, tabagismo e colesterol alto. Para evitar 
esses apuros no futuro, não existe receita milagrosa: pratique 
atividades físicas e cuide da sua alimentação, se você fuma, pare 
agora mesmo.

Estudos comprovam que a incidência de câncer em idosos 
está ligada aos hábitos adquiridos ainda na juventude. Por isso, 
evitar os excessos – ligados ao álcool, tabagismo e exposição ao 
sol – é fundamental. Além disso, visitar seu médico uma vez por 
ano e fazer exames preventivos reforçam a prevenção.

O Alzheimer ainda tem sua origem desconhecida, mas já 
sabemos que uma vida ativa, exercitar a memória através de 
leitura, jogos e palavras cruzadas reduzem o risco do surgimento 
da patologia. 

Outro problema recorrente é a osteoporose. Dor ou sensibilidade 
óssea pode ser sentida mesmo entre os mais jovens, porém, é na 
terceira idade que seus sintomas ficam mais evidentes. Tomar 
sol na medida certa, não esquecer de colocar alimentos ricos em 
cálcio na sua dieta, como espinafre e brócolis, pode evitar dores 
severas no futuro.

Envelhecer com mais saúde é um investimento na sua vida. 
Conforme pesquisas recentes, a expectativa de vida do gaúcho já 
passa dos 75 anos, e os cuidados constantes são maximizados 
com o acompanhamento médico qualificado.

conte com a clínica salute para cuidar da sua saúde desde já! 
ligue: (51) 3012-6002
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mapa campeão do campeonato da liga 
de futebol sete da restinga – 50 anos  

N
o domingo (02/12) o time da Mapa 
sagrou-se Campeão do Campeonato 
da Liga de Futebol Sete da Restinga 
após vencer o Reunidos pelo placar 

de 2 x 1. 
O reunidos virou o 1º tempo e ficou par-

te do 2º vencendo por 1 x 0, mas o time da 
Vila Mapa foi pra cima e conseguiu virar a  
partida, conquistando o título. 

O terceiro lugar seria disputado entre 
Botafogo e Cosmos, mas por um atraso su-
perior a 30 minutos do Cosmos, foi decla-
rado o WO. Apesar de muita discussão pela 
decisão polêmica, a arbitragem e diretoria 
da Liga afirmam que foi cumprido o regula-
mento, do qual todas as equipes estão cien-
tes. 

O jogo preliminar foi da diretoria da 
liga e parceiros contra a equipe do La Bar-

ca, com vitória do time da Restinga. Entre 
os parceiros que disputaram a partida esta-
vam Valtencir Cruz, editor do Jornal Vitrine 
e o Vereador Dr. Thiago Duarte, recém eleito 
Deputado Estadual.

Apesar deste contra tempo o campeo-
nato foi um sucesso e a tendência é que o 
próximo seja ainda melhor pelas parcerias 
que a diretoria da liga vem desenvolvendo. 
Dentre as parcerias, está a do Super Kan, 
reforçada com a presença de seu proprietá-
rio Marcos Santos, que prestigiou a final do 
campeonato e acenou positivamente para a 
possibilidade de construção de banheiros 
em um dos seus terrenos no entorno do 
campo, para que sejam utilizados nos dias 
de jogos. Valtencir Cruz do Jornal Vitrine, 
também confirmou a manutenção de seu 
apoio para 2019.

Mapa venceu o Reunidos por 2 X 1 e ficou com o título

Reunidos saiu na frente e foi guerreiro até o final, mas sofreu o empate e a virada Botafogo ficou com o 3º lugar, vencendo o Cosmos por WO Dirigentes e apoiadores da Liga fizeram a partida preliminar com o La Barca La Barca prestigiou a Restinga na preliminar

Foto: Valtencir Cruz
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A influência da família na vida escolar

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

escritora cacá melo visita a 
Biblioteca pública da restinga

O 
livro apresentado foi “De 
menina ou de menino?” e 
houve bastante interação do 
público durante a apresen-

tação. As crianças cantaram e dança-
ram, curtiram bastante o momento.

Os funcionários da Biblioteca Pú-
blica da Restinga, aberta à toda a co-
munidade, busca realizar este tipo 
de evento, promovendo o encontro 
do leitor com o autor, de forma à es-
timular e criar a cultura da leitura. 

Os funcionários da Biblioteca Pú-
blica da Restinga, aberta à toda a co-
munidade, busca realizar este tipo 
de evento, promovendo o encontro 
do leitor com o autor, de forma à es-
timular e criar a cultura da leitura. 

na terça-feira (04/12) escritora Cacá melo, acompanhada do músico Ales-
sandro esteve na Biblioteca Pública municipal Josué guimarães Ramal 
Restinga, junto ao CRiP Restinga (Rubem Pereira Torelly, 50), e encantou 
as crianças com muita música e objetos coloridos para ilustrar a história. 

Contação de história com muita música e descontração da garotada

Fotos: Divulgação

soBre escrItorA:

Natural de Porto Alegre, 
professora há vinte anos, 
a autora sempre gostou de 
escrever poemas, contos e 
letras de canções. Do encan-
tamento pela escrita, surgiu 

em 2013, a possibilidade de 
publicar sua primeira obra 
“Irmão? Que confusão!” que 
trata da chegado do irmão 
mais novo ao lar e do mis-
to de sentimentos envolvi-

dos nesta nova experiência. 
Com isso, nasceu também, a 
vontade de levar a obra até 
as crianças, através da con-
tação de história como uma 
vivência enriquecedora, re-
pleta de ludicidade e musi-
calização. Em 2014 lançou o 
livro “Dente mole” que abor-
da a temática da troca de 
dente e a magia que envol-
ve a “fadinha do dente”. Em 
2015, publicou pela Editora 
AGE, o livro “Por quê?” que 
fala daquela fase em que os 
pequenos têm muita curiosi-
dade e de tudo querem sa-
ber! Em 2016, Cacá reformu-
lou a sua primeira obra, já 
esgotada, dando a ela mais 
vivacidade e beleza.

Cacá Melo com as organizadores do evento na Biblioteca

A criança aprende com o ambiente em que convive, levando o que apren-
de na escola para a casa e vice-versa. E quando existe uma relação de troca 
entre ambas, quem sempre sai ganhando é a criança. A participação da família 
na escola traz muitos benefícios. ir as atividades, projetos, feiras, festividades, 
reuniões, entrega de avaliações, enfim acompanhar a vida escolar dos filhos 
aproxima a família da escola.  Para a criança a escola é um lugar cheio de pos-
sibilidades de encantamento. E por vezes o desinteresse e a falta de motivação 
na vida escolar acaba surgindo pela falta de apoio da família.

A vida é corrida e achar um tempo às vezes em meio a rotina é muito difícil. 
mas não há um pai ou mãe que não se preocupe com o rendimento em sala 
de aula de seu filho. Acompanhar a vida escolar, traz muitos benefícios. E evita 
que com o chegar do final do ano as preocupações quanto a reprovação caiam 
como uma bomba surpresa em nossos lares. muito pode ser feito durante todo 
o ano e a influência da família na vida escolar ajuda em muito o desempenho 
da criança.

Com ações simples a família pode ajudar. Como por exemplo valorizar o 
que filho produziu. Estimular a responsabilidade necessária para sempre fazer 
o dever de casa e entregar os trabalhos e demais tarefas de acordo com os 
prazos determinados pelo professor.  incentivando a autonomia, organizar com 
ele um cronograma com as datas de provas e trabalhos, e com os pequenos 
deixar que eles tenham responsabilidade sobre seu material, que levem suas 
mochilas. Outra ação é todos os dias verificar (com os mais novos) ou questio-
nar quais são os deveres e trabalhos que a professora pediu, auxiliando sempre 
que necessário. mas lembre-se, auxiliar não é fazer a atividade pela criança. 
Caso surja alguma dúvida pergunte ao professor ou mande um bilhete na agen-
da pedindo orientação. 

nestas conversas e acompanhando as tarefas em casa os pais conseguem 
facilmente identificar possíveis problema ou dificuldade do filho. Podendo ajudar 
ou buscar auxílio quando necessário. De acordo com a pesquisa realizada pelo 
movimento Todos Pela Educação, atitudes como colocar a escola nas conver-
sas do dia a dia e valorizar o conhecimento são comuns entre as famílias de 
crianças e jovens que se destacam na escola.

Problemas de aprendizagem, organização, disciplina são mais facilmente re-
solvidos quando identificados no começo. Seja qual for a idade e a fase escolar 
do seu filho, interaja com a rotina de estudos e o processo de aprendizagem 
dele. Logo um novo ano começa, então não deixe para se preocupar com a 
vida escolar de seu filho no final do ano. Acompanhe desde o início. A presença 
da família na escola traz benefícios fundamentais para o desenvolvimento da 
criança dentro e fora da sala de aula, plantando frutos que serão colhidos desde 
a infância até a vida adulta.

Um levantamento feito pela Organização para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE)* apontou que priorizar os vínculos entre famílias e 
escolas é uma das políticas que devem ser adotadas para melhorar o ambiente 
de aprendizado. A conclusão da pesquisa é que se os pais não acompanham 
a rotina escolar do filho, o empenho nos estudos fica comprometido e o índice 
de faltas é maior
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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! 

20192019

festival de encerramento “Jesus entre nós” no 
Horto madre raffo

F
oi realizado na se-
gunda-feira (10/12), 
no pátio da Escola 
Horto Madre Raffo 

a festa de encerramento 
de ano e confraternização 
com o título: NATAL, JE-
SUS ENTRE NÓS! Alunos 
de todos as turmas fize-
ram lindas apresentações 
com temas que reportavam 
ao Nascimento de Jesus e 
temas que criam a cultu-
ra de paz e amor entre as 
pessoas. Foi um verdadeiro 
show. 

Aliás, como todo verda-
deiro show de Natal, pre-
cisa do Papai Noel, que 
chegou para alegria da ga-
rotada que o abraçavam e 
aproveitavam para tirar fo-
tos. Outra grande surpresa 
foi a encenação da chegada 
do Menino Jesus, que emo-
cionou a todos.

No final do evento foi re-
alizado o sorteio da ação 
entre amigos com prêmios 
para todos os gostos, inclu-
sive uma TV Led Smart TV, 
que foi entregue na hora 
para grande sortuda. 

A Irmã Valdete Piroca, 
ressaltou a importância da 
rifa que tem por objetivo 
de arrecadar recursos para 
a pavimentação do pátio 
da escola. “Chegamos qua-
se à metade do valor que 
precisávamos arredar, mas 
vamos continuar fazendo 
ações pra deixar este pátio 
ainda mais lindo”, disse a 
Irmã.

Para encerrar o Evento, 
o Diretor Raul agradeceu 
a presença de todos que 
prestigiaram a escola du-
rante o ano e nesta data tão 
importante.

Chegada do menino Jesus foi um dos momentos de maior emoção da festa

Fotos: Valtencir Cruz

Formandos comemoraram em dose dupla Quem estava na festa já pode levar seu prêmio do sorteio da rifa

No palco o show ficou por conta da garotadaPra festa ser completa, tinha que ter o Papai NoelGanhadora da Tv já saiu com seu prêmio

NÚmeros sorteAdos dA rIfA:

                             prêmIo                            NÚmero
1º prêmio                          Smart TV LED de 39’’                                      0401
2º prêmio                          Bicicleta CALOi infantil                                   2847
3º prêmio                          Camiseta oficial (grêmio ou inter)                   1772
4º prêmio                          Ventilador Turbo                                             0360
5º prêmio                          Skate professional                                         1893
6º prêmio                          Tela                                                               3260
7º prêmio                          kit 3 Paks FiLA                                               2144
8º prêmio                          impressora                                                    1621
9º prêmio                          Passeio ao marina Park                                 0189
10º prêmio                        Um almoço                                                   0273
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Especialista em direito do consumidor

OAB/RS 97.083

coNstItuI prátIcA comercIAl ABusIVA o
 eNVIo de cArtão de crédIto sem préVIA e 

expressA solIcItAção do coNsumIdor

Bruno Alves Gomescaminhada pela paz 2018
na sexta-feira (30/11) ocorreu a Caminhada pela Paz na Restinga promovida 
pelo Centro de Promoção da infância e Juventude (CPiJ) em parceria com o 
Centro social Padre Pedro Leonardi e Centro infanto Juvenil monteiro Lobato.

C
omo acontece todos 
os anos, os grupos 
se concentraram as 
14h15 na Esplanada 

da Restinga onde algumas 
pessoas fizeram algumas 
considerações, entre elas o 
Padre Paulo Dala Rosa da 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida da Restinga e Pa-
dre Anésio Ferla da Paróquia 
Nossa Senhora da Misericór-
dia.

Após todos saíram em 
uma linda caminhada pelas 
ruas do bairro ao gritos de 
paz, no sentido de conscien-

tização da comunidade de 
que a Restinga é um ótimo 
lugar pra se viver. Que casos 
isolados de violência não 
sirvam para rotular esta re-
gião de mais de 100 mil pes-
soas honestas e trabalhado-
ras. Mais do que um pedido 
de Paz, o que se dizia é que 
a Restinga é um bairro de 
pessoas de bem, é um bairro 
de Paz.

As faixas e cartazes mos-
tradas pelos participantes 
na sua maioria adolescentes, 
fazem referência não ape-
nas à violência física, mas 

também à discriminação 
racial, de gênero, violência 
doméstica e aos descaso do 
estado, especialmente com 
a educação, o que não deixa 
de ser uma violência contra 
os jovens e a constituição. 

Parabéns ao CPIJ por pro-
mover anualmente esta ca-
minhada que pra alguns é 
vista como um manifesto, 
mas que para a maioria é 
uma comemoração pela Paz 
e por mais um ano que está 
se encerrando.

Centenas de pessoas acompanhara a caminhada

Foto: Valtencir Cruz

É evidente que a relação havida entre aquele que se 
utiliza dos serviços oferecidos pelas instituições que forne-
cem o serviço de cartão de crédito é regulamentada pelo 
Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 39, 
iii, veda o envio ou entrega ao consumidor, sem solicitação 
prévia, de qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.

Amparada neste dispositivo legal, a Corte Especial do 
STJ aprovou a súmula 532, para estabelecer que “constitui 
prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem 
prévia e expressa solicitação do consumidor, configuran-
do-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa 
administrativa”.

Ressalte-se que pouco importa o fato de o nome do con-
sumidor ter sido ou não negativado, pois o texto da súmula 
532, do STJ, é claro em que o simples envio do cartão de 
crédito sem autorização já configura ato ilícito, indenizável 
através de danos morais.

Em relação à legitimidade para responder pelo dano, a 
jurisprudência é uníssona ao considerar haver colaboração 
entre a instituição financeira, a administradora do cartão 
de crédito e a 'bandeira', que fornecem serviços conjunta-
mente e de forma coordenada, formando uma verdadeira 
cadeia de fornecimento de serviços, razão pela qual res-
pondem de forma solidária perante o consumidor.

Desse modo, caso o consumidor tenha recebido cartão 
de crédito sem ter anuído de forma expressa, poderá pos-
tular em juízo uma reparação pelo abalo moral experimen-
tado.
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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”.

formatura do curso de auxiliar administrativo no Ncc Belém Novo

N
a noite de 13 de de-
zembro foi realiza-
da na sede do NCC, 
a formatura do cur-

so auxiliar administrativo, 
projeto patrocinado pelo 

Instituto Cyrela e Parceria 
da Secretaria De Desenvol-
vimento Social e Esporte do 
Município de Porto Alegre. 
Foi um momento de confra-
ternização com a comunida-

de onde o NCC recebeu 168 
pessoas.

“Que os nossos alunos 
possam levar todo o conhe-
cimento, aprendizado e ex-
periência na vida profissio-
nal que adquiriram no NCC 
Belém”, disse o Presidente, 
Coronel Antero Batista de 
Campos Homem”, após agra-
decer aos grandes parceiros, 
Instituto Cyrela e Terraville.

A entidade se destaca pela 
formação de profissionais 
no mais variados segmen-
tos, não por acaso recebeu 
a medalha Floriceno Paixão 
Mérito ao Trabalho em 14 de 
novembro no evento realiza-
do pela Prefeitura Municipal 
e Comissão de Municipal de 
Emprego, sob a coordenação 
da Diretoria de Trabalho, 
Emprego e Renda vinculada 
à SMDSE – Secretária Munici-
pal de Desenvolvimento So-

cial e Esporte.
O Núcleo Comunitário e 

Cultural de Belém Novo aten-
de a região do extremo sul. 
Os beneficiários tem entre 
04 e 85 anos e participam de 
diversas atividades, cursos e 

oficinas em áreas distintas 
nos turnos da manhã e tarde 
para complementar a educa-
ção, cultura e ajudar na for-
mação profissional visando 
a geração de renda.

Jovens exibem com orgulho o diploma

Algumas pessoas da equipe que faz o NCC

Fotos: Valtencir Cruz
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copAr entrega 1100 kg de alimentos no centro social 
padre pedro leonardi
Os alimentos foram arrecadados em diversas congregações evangélicas e entregues para o Centro Social da igreja Católica

N
a tarde do sábado 
(08/12) a Comissão de 
Pastores da Restinga 
(COPAR) entregou 1100 

kg alimentos no Centro Social Pa-
dre Pedro Leonardi, sob adminis-
tração da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida da Restinga. 

Foi um momento muito espe-
cial, pois presenciamos Católicos 
a evangélicos unidos pelo mesmo 
Deus e pelo amor às crianças da 
Restinga. Pastor Alex Davila e Pas-
tor Fabiano Silva com irmãos das 
suas congregações fazendo a en-
trega ao Padre Paulo Dalla Rosa.

Padre Paulo fez seu agradeci-
mento em nome também do padre 
Claudionir Ceron, destacando que 

católicos evangélicos, não são re-
ligiões diferentes, pois ambas são 
cristãs, As diferenças se acabam 
quando adoram o mesmo Deus. 
“Somos unidos por um único Deus 
e pelo empenho em fazer o bem e 
ajudar os mais necessitados”, dis-
se o Padre antes de convidar a to-
dos para rezar uma Pai Nosso.

Pastor Fabiano Santos falou em 
nome da COPAR parabenizando 
o belo trabalho do Centro Social 
Padre Pedro Leonardi, por toda a 
estrutura que foi montada para 
atender 400 crianças da comuni-
dade da Restinga. Lembrando que 
são 400 crianças das mais varia-
das religiões e que este atendi-
mento é feito independentemente 

Equipe da COPAR orgulhosa por poder ajudar as 400 crianças atendidas no Centro Social

Fotos: Valtencir Cruz

SolidariEdadE

de qualquer crença. 
“O Padre Paulo e o 

Padre Ceron, junto com 
seus funcionários man-
tém esta linda estrutu-
ra para atender quem 
mais precisa. Nós tam-
bém trabalhamos para 
chegar lá, mas enquanto 
isto, vamos ajuda-los e 
ao mesmo tempo tam-
bém aprendemos. Assim 
quem mais ganha são as 
crianças” disse o Pastor 
Fabiano que logo em se-
guida fez uma oração pe-

dindo bênçãos a todos. 
Esta integração ma-

ravilhosa que serve de 
exemplo para o mun-
do, seguiu no domingo, 
quando o Pastor Alex 
foi convidado pelo Padre 
Paulo para que fizesse 
uma oração na missa da 
Paróquia Nossa Senho-
ra da misericórdia do 
domingo (09/12), mas 
como havia a Caminhada 
pela Bíblia neste mesmo 
dia, não foi possível.

Talvez nem mesmo os 

Padres e os Pastores te-
nham se dado conta da 
importância desta atitu-
de de ambas as partes, 
diante dos mitos criados 
ao longo dos anos sobre 
as diferenças entre cató-
licos e evangélicos. Ainda 
mais quando lembramos 
que as principais guerras 
no mundo hoje são por 
diferenças religiosas. 

Parabéns à COPAR 
e à Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida. 

Pastor Fabiano e Pastor Alex fazendo a entrega formar ao Padre Paulo

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 67,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE

P13

Compre nos Cartões sem sair de casa

Cliente Amigo, agradecemos a sua presença, 
amizade e confiança dedicada durante

este ano que está terminando.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Av. João Antônio da Silveira, 640 - Bairro Restinga 

(51) 3250.5060 Compre com os cartões:
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 Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

São os votos dos comerciantes da Rua Oscar de Oliveira Ramos, o Shopping a céu aberto da Restinga

Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo 

Rua Eng. Oscar de Oliveira Ramos, 4143 - Restinga

 

51 3250 5099
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Inaugurada a 2ª casa lar na cidade dos Anjos e intensa 
programação de Natal no centro social padre pedro leonardi

U
m ano depois de 
inaugurada a 1ª 
Casa Lar no comple-
xo Cidade dos an-

jos, foi inaugurada a 2ª, na 
manhã do sábado (08/12).  
Foi uma festa muito bonita 
que começou com a missa 
na Capela São Pedro, com 
um show do cantor e pia-
nista, Rodrigo Soltton. 
A comemoração seguiu 
com a inauguração oficial 
da Casa Lar Vó Emília, com 
a presença de diversas au-
toridades, políticas, civis e 
militares, entre as quais o 
ex Prefeito José Fortunati, 
o comandante do 21º BPM, 
Major Macarthur Villanova, 
o ex comandante do 21º 
BPM, Otto Eduardo Amorim 
e o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese de Porto Alegre, 
Dom Adilson Pedro Busin.

Antes do almoço para 
animar a festa, ainda teve 
um show de Guri de Uru-
guaiana, com o patrocínio 
das Lojas Lebes. Aliás, o 
Padre Claudionir Ceron 
elogiou muito esta nova 
parceria com a Lebes, que 
recém chegou no bairro e 

já se destaca pela respon-
sabilidade social. A Lebes 
patrocinou a apresentação 
do musicista Rodrigo Solt-
ton, o show do Guri de Uru-
guaiana na inauguração da 
Casa Lar e também na fes-
ta das crianças na quarta-
-feira (12/12). Entretanto, a 
principal ação da Lebes foi 
a doação de todos móveis e 
eletrodomésticos desta 2ª 
Casa Lar, tudo novinho.

O projeto da Cidade dos 
Anjos, prevê ainda a cons-
trução de uma 3ª Casa Lar, 
quadras poliesportivas, lo-
jas entrada do complexo 
(de frente para a Estrada 
Edgar Pires de Castro), e o 
Café com Fé. Os empreendi-
mentos comerciais devem 
ser locados para geração 
de recursos de manutenção 
das cassa lares. Está sendo 
instalado ainda um moder-
no sistema de energia so-
lar, de forma que o que se 
economize na luz possa ser 
investido na estrutura e no 
bem estar e educação das 
crianças. 

Rodrigo Soltton deu um show na Capela São Pedro

Fotos: Valtencir Cruz

Foto: Valtencir Cruz

Em direção à Casa Vó Emília para a inauguração

Casa Inaugurada e a benção do Bispo Auxiliar, Dom Adilson Pedro Busin.

Vó Emília é a 2ª Casa Lar do complexo que prevê três casas

festa da família no centro 
social padre pedro leonardi
Aconteceu na tarde da terça-feira (18/12) a Festa das famílias 
das mais de 400 crianças atendidas no centro social.

F
oram apresentações de cer-
ca de 150 crianças e adoles-
centes de 06 à 17 anos, onde 
além de comemorar a che-

gada do Natal, puderam mostrar à 
suas mães, pais, avós e outros fami-
liares, um pouco do que aprende-
ram ao longo do ano.

Foram apresentações de música, 
dança e teatro que também servem 
para incentivar a garotada a se ex-

pressar, individual e coletivamente. 
Apesar de o centro social, promo-

ver sempre a festa das crianças, que 
ocorreu dias antes, a festa da famí-
lia é um momento especial pela inte-
gração família/escola. 

A comunidade, por sua vez já 
assimilou esta importância e lotou 
o salão da entidade a qual confia 
suas crianças por boa parte do dia. 

Apresentações estimulam a paz, amor e respeito entre as pessoas

Foto: Valtencir Cruz

SolidariEdadE

Garotada fez a festa com o guri de Uruguaiana

informações sobre os trabalhos do Centro social Padre 
Pedro Leonardi podem ser obtidas pelo telefone 

51-32506617, pelo e-mail: pe.pedroleonardi@yahoo.com.
br, ou direto na instituição na rua Chácara do Banco, 71, 

bairro Restinga.

A programação seguiu intensa 
durante a semana. No dia 12, teve 
a festa das crianças com show do 
guri de Uruguaiana, conforme já 
dito, Colégio Farroupilha a os co-
laboradores, educadores e que fi-
zeram da festa um momento ines-
quecível de alegria e de distração 

para as crianças com suas brinca-
deiras e claro, de lanche teve o MC 
Tinga, o hambúrguer produzido 
no Centro Social Padre Pedro Le-
onardi. Foram parceiros da festa 
também o Sicredi e o empresário 
Sério Gilberto Bottini Junior.

festa das crianças
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rua tenente Arizoli fagundes ganha estacionamento 
em frente ao centro comercial

U
m projeto do 
Vereador Dr. 
Thiago Duarte 
e do comer-

ciante Rafael Barcellos 
foi deferido pela Se-
cretaria Municipal de 
Infraestrutura e Mobi-
lidade Urbana. O proje-
to, já em execução, pre-
vê um estacionamento 
paralelo em frente ao 
Centro Comercial da 2ª 
Unidade da Restinga, 
no espaço que antiga-
mente era utilizado pe-
los camelôs.

De acordo com Ra-
fael Barcelos a propos-
ta já existe desde que 
as bancas foram para 
o Camelódromo, mas 
inda não havia tido se-
quência. Recentemente 
com a ajuda do Dr. Du-
arte e com o apoio dos 

demais empresários 
do Centro Comercial, 
foi aberto um processo 
legal na Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre 
e recentemente apro-
vado pelo Secretário 
Luciano Marcantônio.

As obras já estão 
sendo realizadas e a 
expectativa é que es-
teja concluída nos 
próximos dias. Rafael 
Barcellos disse ainda 
que inicialmente a rua 
se manterá em mão 
única, mas que já exis-
te um estudo da EPTC 
para torna-la mão du-
pla. Aguardam porém 
a conclusão do esta-
cionamento para ver 
como se comportará o 
trânsito no local. 

Obra já está em execução e deve estar concluída nos próximos dias

GEral
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retomada e presença indígena podem preservar ambiente 
na ponta do Arado

Famílias Mbya Guarani estão morando na área da marinha na Ponta do Arado. 

Foto: Carmem Guardiola

Vestígios arqueológicos Guarani encontrados na área. 

Foto: Daniel Eizirik

Famílias Mbya Guarani estão morando na área da marinha na Ponta do Arado. 

Foto: Carmem Guardiola

D
esde a chegada 
das famílias Mbya 
Guarani na Ponta 
do Arado em ju-

nho deste ano muito se tem 
falado sobre o porquê de 
eles terem ido para lá, quem 
os teria levado, e quais os 
danos e perigos para o meio 
ambiente e para a região 
eles poderiam causar.

Sabe-se hoje que territó-
rios ocupados pelos povos 
indígenas são preservados 
muito mais do que em áre-
as privadas ou estatais. O 
modo tradicional de relação 
com a natureza, de maneira 
não predatória e não devas-
tadora de coletar produtos 
que precisam para viver, 
preserva o meio ambiente. 

Indígenas coletam somente 
o necessário para viver, e 
tais práticas são protegidas 
pela Constituição Federal, 
não se tipificando como cri-
me ambiental.

Estudos acadêmicos têm 
comprovado que a presen-
ça destes povos mantém o 
meio em equilíbrio. A caça e 
o corte de árvores de forma 
não predatória, mas para a 
subsistência, não pode ser 
caracterizada como agres-
siva. O manejo de terras no 
modo tradicional é positivo 
e também merece reconhe-
cimento jurídico, do ponto 
de vista da manutenção e 
dinamização da biodiversi-
dade. Indígenas precisam 
do meio em equilíbrio para 

continuarem vivendo. E é 
isto que ocorre na Retoma-
da Mbya Guarani na Ponta 
do Arado.

A Constituição Federal 
de 1988 (a constituição ci-
dadã) fala sobre os direitos 
dos povos originários. Em 
seu capítulo 8, artigo 231, 
assinala sobre os direitos 
que estes povos têm sobre 
suas terras e o respeito que 
se deve ter às suas organi-
zações sociais, costumes, 
línguas, crenças e tradições. 
É direito constitucional des-
sas populações terem terras 
demarcadas que tenham os 
recursos ambientais neces-
sários para o seu bem estar 
e seu modo de vida tradicio-
nal, seguindo os preceitos 

de sua cultura. 
Indígenas detêm direito 

originário e usufruto exclu-
sivo sobre as terras que ocu-
pam, contudo, não possuem 
controle total das mesmas, 
porque conforme a Consti-
tuição são terras da União. 

Podem nelas viver conforme 
seus costumes e não devem 
ser obrigados a viver de ou-
tra forma, ou viver em uma 
outra cultura. Atualmente 
as terras indígenas do Rio 
Grande do Sul respondem a 
apenas 0,4% do território do 

estado.
 O caminho dos Mbya se 

dá pela inspiração de seu 
deus Nhanderu, assim como 
o Deus judeu e seu filho Je-
sus Cristo inspiram as ações 
dos cristãos. Esta inspiração 
revela o lugar perfeito para 

uma vida guarani. Em 
alguns lugares a inspira-
ção soma-se à existência 
de material arqueológi-
co que são vestígios de 
seus ancestrais no local, 
como na Ponta do Ara-
do, onde há pelo menos 
dois sítios arqueológi-
cos.

         Estes lugares 
próprios para a vida 
perfeita Mbya corres-
pondem aos territórios 
do sul, sudeste e centro 
oeste do Brasil, assim 
como os países Argen-
tina, Uruguai e Para-
guai. É da sua cultura 
eles transitarem entre 
essas diferentes regi-
ões, visitando parentes 
e passando temporadas 
e até alguns anos em 
diferentes aldeias. Por 
esta razão Timóteo não 
esteve ausente mas ca-

minhando por seu país 
ou território e,] sob sua 
perspectiva, este foi in-
vadido por não indíge-
nas a partir da chegada 
dos europeus na Améri-
ca do Sul.

         Antes de apor-
tarem na Ponta do Ara-
do, as lideranças Mbya 
se dirigiram ao Minis-
tério Público Federal 
(MPF), para solicitar o 
início do processo de 
estudos e demarcação 
de terras pela Funai 
(Fundação Nacional do 
Índio). No mês de junho, 
quando chegaram ao 
seu território há tempos 
não visitado, na Ponta 
do Arado, foram inter-
pelados pela justiça não 
indígena que os proi-
biram de circular livre-
mente pela região. Hoje 
o processo está suspen-

so a pedido do MPF, 
esperando julgamento 
sobre que competência 
deve analisar a Retoma-
da, se a justiça federal 
ou estadual, pois em se 
tratando de pedido de 
demarcação de territó-
rio indígena compete à 
justiça federal avaliar 
e julgar. Até que isso 
seja julgado, as famílias 
Mbya esperam na área 
de marinha, encurrala-
dos sob a lei do branco 
e respeitando-a, mas 
também sabendo que 
estão em um lugar que 
é seu por direito e onde 
podem viver a partir de 
sua cultura e da Consti-
tuição. Não há o que a 
comunidade temer.

Por: Carmem Guardiola e Marcus 
A. S. Wittmann

Pesquisadores Associados do NIT/UFRGS

mEio ambiEntE
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Happy sport: loja Nova, experiência de 33 anos

A Happy Sport, inaugurou re-
centemente sua loja na Hípi-
ca, mas traz em sua bagagem 

uma experiência de 33 anos na li-
nha de tênis, vestuários esportivos 
e fitness, tanto para alta perfor-
mance, quanto para o dia a dia.

O proprietário, José Luiz Vascon-
cellos, ou seu Vasco, como é conhe-
cido na região, tem 60 anos, mais 
da metade dedicados à indústria de 
artigos esportivos onde construiu 
uma carreira executiva em gran-
des empresas e onde fornecia para 
o varejo. Agora como comerciante 
trabalha com uma linha de produ-
tos que conhece como ninguém, o 
que dá a garantia que oferecerá a 
seus clientes as melhores marcas e 
o melhor custo benefício.

“Sou morador da zona sul há 
muitos anos, sou fã desta região 
que possibilita o contato com a na-
tureza, a prática do esporte e con-

sequentemente melhor qualidade 
de vida e saúde. Constatei a carên-
cia de uma loja que atenda ao perfil 
dos moradores da nossa região e 
a Happy Sport foi criada com o in-
tuito de atender esta necessidade. 
Agora não é mais necessário ir ao 
centro ou aos shoppings para com-
prar este tipo de produto”, disse 
seu Vasco.

Apesar de ser uma empresa fa-
miliar, de José Luiz Vasconcellos, 
Renato Lara Vasconcellos e Thia-
go Vasconcellos, a loja chega com 
a percepção de que as coisas mu-
dam, novas tecnologias surgem, os 
mercados se aproximam, mas que 
até mesmo as grandes redes de su-
permercados estão atentas ao cres-
cimento do mercado nos bairros e 
a necessidade de estar mais próxi-
mo do cliente. Como diz seu Vasco, 
“O VELHO E BOM COMÉRCIO DE 
BAIRRO”, cria emprego local e ain-

da evita gastos com deslocamento 
e economia de tempo, ainda mais 
com um trânsito a cada dia mais 
congestionado.

O Nome Happy, que significa fe-
liz, vem com uma cultura de primar 
pela excelência no atendimento, 
não necessariamente com forma-
lidades, mas com um clima alto 
astral, de alegria, conquistando e 
fidelizando o cliente por deixá-lo 
assim, “FELIZ”.

A loja trabalha com marcas con-
sagradas no mercado, tais como: 
Nike, Adidas, Asics, Wilson, Spe-
edo, Fila, Mizuno, Olympikus, Pe-
nalty, Rola Moça, Live, Caju  Brasil, 
Colcci, entre outras. 

Você pode conferir na Av. Ed-
gar Pires de Castro, 1658 e ob-
ter informações pelo fone (51) 
3276.8067.

Renato Lara Vasconcellos, José Luiz Vasconcellos e Pâmela Gabriela da Rosa prontos para atender com muito carinho e com as melhores marcas do mercado.

Fotos: Divulgação

informE pUbliCitário
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L
ucas Name, 30 anos, 
é morador do bairro 
Restinga e integran-
te do grupo de dança 

Restinga Crew. Também faz 
parte da Cia de Circo Atmos-
fera, além de ser tatuador e 
educador cultural.

Com o grupo Restinga 
Crew teve a oportunidade 
de conhecer muitos lugares 
e pessoas dentro  e fora do 
estado do Rio Grande do 
Sul. Desde criança imagina-
va como seria ir para outro 
Pais.

E um lugar que vê segui-
damente em filmes e livros 
que sempre o encantou, esse 
lugar é Londres, palco de 
inúmeras historias incríveis 
e berço de personagens fan-

tasticos.
“Então juntei dinheiro e 

fui. Tive o apoio de algu-
mas pessoas. Mas não foi 
fácil e nem rápido, tive que 
ter muita paciência e deter-
minação para que meu so-
nho se tornasse realidade.
Varias vezes pensei em de-
sistir, mas ao mesmo tempo 
acreditava que seria possí-
vel”, disse Lucas.

   Em Londres, passou 
muito fácil pela imigração, 
encantado com tudo a mi-
nha volta, empolgado e que-
rendo conhecer o máximo de 
lugares e pessoas. Fui em vá-
rios lugares, logo no quarto 
dia, foi conhecer Porto Bello 
(aonde foi gravado o filme 
Um lugar chamado Notinhg 

Hill), viu em uma loja que 
estavam procurando funcio-
nário para pintar calçados  e 
roupas, mandou um email e 
foi chamado para um teste 
no dia seguinte e no outro 
já estava trabalhando. Na 
loja trabalhavam duas italia-
nas um indiano e ele. Como 
a loja é localizada em uma 
parte bem turistica, pessoas  
do mundo todo passavam 
pela loja diariamente, lite-
ralmente do mundo todo, 
roupas e calcados que pin-
tou, hoje estão espalhados 
pelo mundo todo, em paises 
como França, Itália, Japão 
etc…

Passou quatro dias acam-
pado em um festival de 
Forró. Dancei breaking re-
presentando sua Crew e 
sua comunidade. Deu um 
workshop de danças urba-
nas em Acton e nos últimos 
três dias fez um “bico” em 
um restaurante Japonês.

De volta à Porto Alegre 
está dando aulas de danças 
urbanas, salsa e forró para 
grupos e casais, e aulas par-
ticulares. Continua traba-
lhando com tatuagens tam-
bém.

Atualmente o Grupo de 
dança Restinga Crew tem 
uma sede localizada no pré-
dio da Casa da Sopa (antigo 
posto de saúde) aonde reali-
zam treinos, aulas e ativida-
des lúdicas. 

Através da pintura em tênis e roupas, lucas espalhou sua arte pelo munado

Com a dança também levou a rate do Restinga Crew para Londres

Não podia faltar uma foto junto as tão famosas cabines telefônicas que vesmo nos filmes

Lucas_restinga_crew  Lucas Restinga Crew Fuguety Fone (51) 99390.0198 

Fotos: Arquivo pessoal

lucas Name leva o nome do bairro e do Grupo 
restinga crew para londres       

GEral



  Vitrine Gaúcha • Segunda Quinzena de Dezembro • 2018 21ConCUrSo

BANrIsul anuncia concurso para 200 vagas
O Banco do Estado do Rio grande do Sul - Banrisul abriu o edital nº 01/2018 de concurso público. O certame está 
sendo realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e visa ocupar 200 vagas e compor cadastro de reserva.

Para concorrer às vagas é preciso: possuir ensino médio completo. As 
oportunidades são para: Escriturário. O salário de R$ 2.100,22 durante 
o contrato de experiência de 90 dias e de R$ 2.302,52 após a aprova-
ção no contrato de experiência, em regime de trabalho é de 30 horas 
por semana.

Os interessados devem se inscrever entre às 10h do dia 19 de dezem-
bro de 2018 às 14h do dia 15 de janeiro de 2019, pelo site: http://
www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 42,00. 

Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos com 
deficiência e que possuam renda familiar mensal de até um salário 
mínimo e meio nacional.

A seleção será por meio de prova objetiva, prevista para 24 de feve-
reiro de 2019, no turno da manhã, nos municípios de Caxias do Sul, 
novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do 
Sul, Santa maria e Santo Ângelo, de acordo com a microrregião da 
vaga.

A prova objetiva terá duração de até quatro (4) horas, valerá 100 pon-
tos e será composta por 80 questões, sendo 45 questões de Co-
nhecimentos Básicos e 35 questões de Conhecimentos Específicos, 
distribuídas da seguinte forma: Serão aprovados na prova objetiva 
os candidatos que obtiverem a nota mínima de 60 pontos e que não 
zerarem nenhuma disciplina da prova.
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Áries  21/03 a 20/04

A semana começa com a presença do 
seu regente, Marte, em destaque, fortalecen-
do as suas decisões. A Lua Cheia deixa em 
destaque situações em família e questões 
domésticas.

AMOR: É uma semana de reconstrução 
do relacionamento. Se estiver numa relação, 
você sentirá a necessidade de fortalecer os 
laços e superar os desafios do passado.

TRABALHO: Nesta semana, o céu deixa 
claro o quanto é preciso olhar para o futuro 
e interagir com mais atenção em relação 
aos projetos e às relações em grupo que in-
terferem em seus objetivos. Não se engane 
com as pessoas

a

TOUrO 21/04 a 20/05

É uma semana importante para analisar 
os sentimentos e as decisões que mobili-
zam o campo emocional. A Lua Cheia o de-
ixa mais vulnerável à necessidade de liber-
dade que vem lhe causando várias análises 
de suas posturas. 

AMOR: Você está sendo levado a olhar 
com realidade para o relacionamento. Os 
desafios a dois lhe proporcionam maturi-
dade e autorresponsabilidade. 

TRABALHO: Nesta semana, os compro-
missos profissionais ainda tomam o seu 
tempo e dedicação, mas existem novos 
eventos que mobilizam a sua rotina e a 
forma de lidar com a dinâmica de trabalho. 

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

É uma semana importante para analisar 
os investimentos e os resultados de proje-
tos profissionais, principalmente para gerar 
recursos materiais. O céu pede que você 
se desprenda de situações que impedem 
o seu progresso. 

AMOR: Existem fatores emocionais que 
atropelam o seu relacionamento. A troca af-
etiva deve ser mantida por meio da verdade 
e da busca por novas soluções. 

TRABALHO: É uma semana produtiva, 
com excelentes resultados. Você está em 
destaque e o momento é favorável para 
concretizar os seus sonhos e ideais. 

c

câncer 21/06 a 20/07

A Lua Cheia o deixa em destaque para 
analisar a sua vida e promover novas pos-
turas. É importante agir com flexibilidade e 
permitir que a vida lhe ofereça situações 
diferentes das habituais.

AMOR: O relacionamento passa por 
mudanças significativas e é de extrema im-
portância que ambos estejam em sintonia 
com a nova fase. 

TRABALHO: Atenção para não cometer 
erros no trabalho. O cenário é de acúmulo 
de trabalho e de diversas atividades que 
precisam ser controladas. 

d

leãO 21/07 a 20/08

É uma semana que abre oportunidades de 
viajar ou de fazer pequenos deslocamentos. O 
momento é favorável para expor suas ideias 
e desenvolver projetos. Mas é importantíssimo 
que você esteja aberto a novos caminhos 
e novas fontes de conhecimento para que 
aproveite a fase. 

AMOR: A semana é favorável para namorar 
e ficar juntinho da pessoa amada. Se estiver 
sozinho, é uma semana em que a porta do 
amor está aberta, então fique atento.

TRABALHO: O trabalho está em destaque 
nesta semana. O seu desejo é ver os resulta-
dos dos seus esforços.

e

virgem 21/08 a 20/09

É uma semana excelente para dar im-
pulso aos seus projetos e atividades que 
envolvam os amigos. Será possível interagir 
de uma forma mais clara para conquistar os 
resultados que almeja em conjunto com o 
lazer e com os talentos latentes. 

AMOR: Se estiver sozinho, é uma semana 
importante para ativar o campo afetivo e ini-
ciar um namoro. 

TRABALHO: Não se esqueça do seu po-
tencial. O trabalho vem mobilizando muitas 
mudanças em você. Não permita que obs-
táculos ofusquem o seu talento. 

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana ficam em destaque cursos 
e viagens. O que fica de mais importante 
nesta semana é permitir o fluxo de novas 
ideias e novas formas de pensar sobre as-
suntos que estavam bloqueando.

AMOR: É uma semana agradável e har-
mônica entre você e a pessoa amada. Você 
está disposto a curar os sentimentos do 
passado e a reconstruir novas pontes na 
relação. 

TRABALHO: Você vem sendo testado em 
sua autoestima, sobretudo a respeito de 
bloqueios emocionais que o impediram de 
progredir da forma que gostaria. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

É uma semana para pensar sobre inova-
ções no setor financeiro. Os últimos acon-
tecimentos vêm trazendo mudanças de 
foco e interesses profissionais. 

AMOR: A pessoa amada vem depositan-
do em você expectativas e decisões impor-
tantes que interferem no relacionamento.

TRABALHO: O trabalho não está do jeito 
que você deseja, o que pode causar frust-
rações e medos. Os aspectos apresentados 
exigem oração, curas do passado e uso da 
sabedoria para identificar sentimentos que 
bloqueiam a sua prosperidade. 

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

A Lua Cheia pede que você olhe para o 
seu relacionamento e entenda o que é pre-
ciso fazer para dar novos passos. As mu-
danças são saudáveis para você. 

AMOR: Essa semana é muito significativa 
para o amor; isso acontece porque a Lua 
Cheia vem para revelar novos caminhos e 
novas oportunidades para interagir com a 
pessoa amada. 

TRABALHO: Você está frustrado e ma-
goado com situações isoladas no seu tra-
balho. É uma semana para examinar as 
expectativas e lidar com sentimentos que 
interferem em sua forma de produzir. 

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana são tocados assuntos com 
filhos, com o lazer e com o campo afetivo. 
Os amigos e os projetos com pessoas que 
compartilham os mesmos ideais também 
são ativados.

AMOR: O relacionamento está destaque 
em seus projetos. É uma semana para fazer 
planos a dois e desenvolver um diálogo 
mais objetivo para o futuro. 

TRABALHO: Nesta semana, os projetos 
profissionais começam a tomar forma. Ape-
sar disso, é uma semana pesada, de altas 
exigências, de muitas atividades e de pouco 
tempo. 

k

PeiXes  22/02 a 21/03

É uma semana importante para tomar de-
cisões novas no trabalho. A sua rotina vem 
passando por mudanças, o que lhe permite 
adotar um novo olhar para o formato de 
trabalho. 

AMOR: Tanto você quanto a pessoa ama-
da estão passando por um processo de 
maturidade para lidar com situações novas. 

TRABALHO: Com toda certeza é uma se-
mana muito importante para dar forma aos 
seus objetivos profissionais. Esteja aberto a 
novos caminhos, oportunidades e formatos 
de rotina. 

A Lua Cheia traz a necessidade de aval-
iação das metas e do campo profissional. 
O céu indica novos caminho e novas ex-
periências para interagir com o futuro e 
com as responsabilidades. 

AMOR: Se estiver numa relação, a pessoa 
amada vai se sentir mais forte para transpor 
os desafios e tomar decisões importantes, 
que envolvem o trabalho e a sua rotina. 

TRABALHO: O trabalho toma uma pro-
porção forte e significativa nesta semana. 
Você determinado a tomar as decisões cer-
tas e ancorar os objetivos. 

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

Apartamento térreo na Restinga, 
em condomínio com infraestru-
tura completa, portaria 24 horas, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, box coberto em ótima 
conservação. Valor com condomí-
nio incluso. R$ 750,00.  Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 

(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Lindo apartamento na Restinga, 
em ótimo localização, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, janelas em alumínio. 
Valor R$ 650,00 com condomínio 
incluso. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento na Restinga, em 
ótimo estado de conserva-
ção,2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, térreo, em uma 
localização privilegiada. Valor 
R$ 600,00 com condomínio 
incluso. Malfatti Imóveis – CRECI 

11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento na Restinga, em 
condomínio com infraestrutura 
completa, estacionamento play-
ground, salão de festas, chur-
rasqueira, portaria 24 horas, 
próximo a terminal de ônibus. R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento na Restinga, com 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro. Obs.: incluso valor do 
Condomínio. R$ 730,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Apartamento térreo no Menino 
Deus, de 1 dormitório, 34,00m², 
com 2 pequenos pátios que dão 
um charme ao imóvel, churras-
queira, baixo valor condominial, 
vaga de garagem para locar na 
frente do prédio, perto de todos 
os recursos que o bairro Menino 
Deus oferece, Super Nacional, 
diversas linhas de ônibus, farmá-
cias, bancos, lojas e restauran-
tes. Além de fácil deslocamento 
para outros bairros da cidade. R$ 
1300,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 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

Casa na Restinga com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, pátio gradeado, 
em um lugar tranquilo para se 
morar. R$ 87.500,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Ótima casa na Restinga, de 3 
dormitórios mais 1 depósito 
que pode ser transformado em 
outro dormitório, sala e cozi-
nha amplos, área de serviço, 
escada pronta para construção 
do segundo pavimento, vaga 
para 2 carros, sendo 1 coberta, 
churrasqueira, canil e pátio. 
R$ 135.0000,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – fones (51) 
3250,1598 / 985978446 What-
sApp

Casa de dois quartos na Res-

tinga, sala cozinha, área de 
serviço, pátio com aproximada-
mente 200m², em loteamento 
com apenas uma entrada e 
saída. R$ 90.000,00 Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – fones (51) 
3250,1598 / 985978446 What-
sApp

Conheça o Duo Zona Sul. Condo-
mínios fechados com residências 
de 1 e 2 dormitórios. Unidades 
térreas com pátio. Unidades supe-
riores com sacada. Localizado 
na Zona Sul, região que mais se 
desenvolve e cresce em Porto Ale-
gre. Próximo do Zaffari da Hípica, 
da Av. Juca Batista e da Av. Edgar 
Pires de Castro. Baixo custo de 
condomínio. Subsídio (desconto 
do programa Minha Casa Minha 
Vida) até R$ 26.365,00. Renda 
familiar a partir de R$ 1.900,00. 
Entrada parcelada em até 24x 
(consulte condições) A PARTIR 
DE133.000,00 MENSAIS A PAR-
TIR DE559,33 Apartamento com 
2 dormitórios em condomínio 
fechado, unidades térreas com 
pátio, unidade superior com 
sacada. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Lindo apartamento na Hipica, 
em condomínio com portaria 
24 horas ,2dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, com linda 
vista para sítios dos arredores, 
condomínio com infraestrutura 

completa. Transferência de finan-
ciamento. R$ 50.000,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Apartamento na Restinga com 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro com box, área de ser-
viço. De frente pra Av. João Antô-
nio da Silveira. R$ 90.000,00. 
Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Belíssimo apartamento na Res-
tinga, com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro com box, área 
de serviço. Prédio totalmente 
reformado, escadaria e corredo-
res em ótimo estado de conser-
vação. R$ 125.000,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Linda chácara em terreno plano 
medindo 40mx83m. Com galpão 
tropeiro, fogão à lenha, fogão 
de chão e árvores frutífera. 
R$ 235.000,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – fones (51) 
3250,1598 / 985978446 What-
sApp

Aluguel

VeNDA

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

Aluga-se apartamento na capitão pedroso 560 bloco 
3 valor de R$ 650 com condomínio incluso tratar 
fone (51) 984355211

Vendo uma casa na Chacará do banco, 3 quartos 2 
banheiros lugar tranquilo, ônibus na frente. R$ 50 
mil. Contato (51) 986383058.985488830

DiVersos 
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trinca             ferro
PUNKZILLA!

NOLICORE

NOSSO BAR ROCK PUB 
Rua Dr. carlos Niederauer Hoffmaister 145 -Restinga Nova

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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Que o NATAL assim como o 
Ano Novo que se aproxima seja 

coroado de FELICIDADE, 
COMPREENSÃO e 

HARMONIA... 
onde a PAZ e a ALEGRIA façam 

parte do teu cotidiano e de 
teus familiares. 

Um FELIZ NATAL e um 
PRÓSPERO ANO NOVO.

São os votos da Família 
e Equipe Pujol


