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Exigir a comprovação de tiragem do 
jornal que você anuncia é um direito 
seu. Tudo que é produto que compra-
mos apresenta um rótulo especificando a 
quantidade, seja ela em kg, mL ou unida-
des. Estes produtos são auditados pelo 
inmETRO, mas os jornais não passam 
por esta verificação. Então, cabe a você 
exigir a comprovação para não comprar 
gato por lebre. Assim você estará ajudan-
do os jornais sérios e tirando do mercado 
veículos sem o menor compromisso com 
o anunciantes e leitores. 

Observe ainda se o jornal apresenta 
pauta própria ou se é apenas uma cópia 
do que você vê na internet. infelizmente 
alguns veículos 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 
bairro e produzidas pelo próprio jornal 
com tiragem comprovada que atenda 
sua região. 

InfoRmAção ImpoRtAntE AoS AnunCIAntES

magazine Eletromoura auditou a edição de dezembro 
com 10 mil exemplares

A magazine Eletromoura está localizada na
 Av. João Antônio da Silveira, 1960 e obter informações 

pelo fone (51) 3261.2245 ou pelo site: www. Eletromoura.com

A 
edição de dezembro (nº 
206), com 10 mil exem-
plares é fruto das fu-
sões dos nossos jornais 

em um só. Até então eram duas 
edições de 5 mil exemplares por 
mês.  E nesta segunda edição 
com tiragem dobrada, tivemos a 
auditoria realizada na Magazine 
Eletromoura, onde todo o grupo 
da loja pode atestar que haviam 
40 pacotes de 250 jornais cada, 
totalizando 10 mil exemplares. 

Cristiano Moura conferiu ainda 
a nota fiscal emitida pela Zero 
Hora com a mesma especifica-
ção de quantidade.

Esta é uma forma utilizada 
a anos pelo Jornal Vitrine para 
dar segurança aos anunciantes 
parceiros, pois muitos já foram 
vítimas de fraudes, quando os 
jornais dizem fazer um núme-
ro X de exemplares, mas fazem 
uma quantidade muito inferior. 

Toda a equipe da Eletromora comprovou que são 10 mil exemplares

Cristiano Moura também conferiu a nota fiscal de impressão
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21º Bpm tem novo Comandante

“Decisão difícil, pois conquistamos 
muitos amigos e fizemos várias par-
cerias, mas junto ao comando poderei 
continuar ajudando nossa comunidade 
e nosso batalhão. Deixo um pedaço de 
mim e de minha história. Saio de ca-
beça erguida e com a consciência do 
dever cumprido. Agradeço a todas as 
pessoas e entidades representativas da 
comunidade pela parceria e apoio que 
me prestaram durante o período que 
estive a frente do 21º BPM. Obrigado 
pela confiança no nosso trabalho. Te-
nham certeza que nos dedicamos ao 
máximo e tentamos atender a todos 
em suas demandas. Destaco a dedica-
ção, empenho e comprometimento dos 
policiais do 21º BPM que continuam 
na labuta e darão prosseguimento no 
trabalho. Trabalhamos neste período 
com várias operações e contamos com 
apoio e informações da comunidade, 
esta relação polícia e comunidade é 
muito importante e que continue sem-
pre assim. O trabalho continua, agora 
ao comando do Tenente Coronel Seve-
ro, mas fico a disposição de todos como 
sempre estive”; Disse Macarthur em 
tom de despedida. 

O evento da posse do novo Coman-
dante e despedida do Tenente coronel 
Macarthur, contou com a presença da 
comunidade que prestigia o trabalho 
do Batalhão da Restinga e Extremo Sul, 

oficiais do Comando de Policiamento 
da Capital e o efetivo do 21º BPM que 
organizou uma belo cerimonial com 
hino do nosso estado e hino brasilei-
ro com a banda da Brigada Militar, se 
encerrando com a tradicional revista à 
tropa pelos dois comandantes.

Para a próxima edição traremos 
uma entrevista de apresentação do 
novo comandante, apresentando seu 
currículo para a comunidade, que de 
antemão já lhe deu as boas vindas du-
rante a posse. 

na tarde da quarta-feira (23/01) o Tenente Coronel Alex Sandre Severo assumiu o comando do batalhão em substituição ao 
Tenente Coronel macarthur Vilanova que passou a prestar serviço junto ao Sub Comandante gera, responsável por toda a parte 
operacional da Brigada militar no Estado do Rio grande do Sul. 

Ten. Cel Macarthur (E), Valtencir Cruz, editor do Jornal Vitrine e Ten. Cel Severo (D) Cerimônia é finalizada com a tradicional revista à tropa pelos dois oficiais

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Deco Trindade
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o podER dAS pAlAVRAS

A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se van-
gloria de grandes coisas. Vejam como um grande 
bosque é incendiado por uma simples fagulha. As-
sim também, a língua é um fogo, é um mundo de ini-
quidade. Colocada entre os membros do nosso cor-
po, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo 
o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada 
pelo inferno. (Tiago: 3.3-6) 

cd “o poder das palavras”: grande parte dos pro-
blemas que o homem enfrenta é resultante das pa-
lavras de sua própria boca. Deus deseja ensinar-nos 
a controlar nossa língua, utilizando o poder das pala-
vras para edificar e não para destruir. As mensagens 
deste CD o ensinarão a utilizar o poder das palavras 
de maneira construtiva, abençoando a você e aos 
outros. “A morte e a vida estão no poder da língua; 
o que bem a utiliza come do seu fruto”. Provérbios 
18:21.
para adquirir ou conhecer esse e outros materiais 
da Editora Vento sul, ligue ou envie um Whatsa-
pp para 51 999321 8440. 

torino da Restinga 
encerra 2018 com 4 títulos 
e 6 vice-campeonatos 

N
o ano em 
que com-
pleta 30 
anos de 

história, o Espor-
te Clube Torino da 
Restinga levou o 
nome da Restinga 
para Porto Alegre, 
Região Metropolita-
na e Interior do es-
tado. O projeto de 
formação de atletas 

tomou corpo e, atu-
almente, conta com 
aproximadamente 
70 crianças e adoles-
centes, nas catego-
rias sub 9 a sub 20, 
inclusive com equi-
pes femininas. 

Na temporada 
2018, o Torino ob-
teve sucesso dentro 
e fora das quadras. 
Foram 4 títulos: 

Equipe feminina sub 18, vice-campeã do Campeonato da Solidariedad Equipe sub 13 campeã do Campeonato Municipal de Futebol

Equipe Sub 17 Vice-Campeã da Copa Sortica de Futsal 2018

Campeão Municipal 
de Futebol; Cam-
peão da Copa Liber-
tadores Guaíba de 
Futsal; Campeão do 
Campeonato da Soli-
dariedade (competi-
ção organizada pela 
Nova Liga dos Clu-
bes e Escolinhas do 
Extremo Sul de Porto 
Alegre); Campeão da 
Copa Sortica de Fu-
tebol Sete no seu pri-
meiro ano de partici-
pação e mais outras 
boas colocações. 

Além das qua-
tro linhas, a torcida 
sempre esteve pre-
sente em bom nú-
mero e foi eleita pela 
Nova Liga a melhor 
Torcida de 2018, re-
petindo a conquista 
do ano anterior. A 
forma profissional 

como o clube foi con-
duzido pela equipe 
diretiva também foi 
muito elogiada por 
torcedores e demais 
equipes. 

O presidente An-
dré Ourives, mais 
conhecido como 
Dedão, agradece a 
todos envolvidos e 
salienta que a equi-
pe procurará evoluir 
para atingir novos 
objetivos.  

O 2018 foi históri-
co para o clube. Re-
pleto de conquistas 
e emoções que fi-
carão na lembrança 
de atletas, comissão 
técnica, diretores e 
torcedores por mui-
to tempo.
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Yan Sasse, da Restinga reforça o Vasco em 2019

O 
Vasco apresentou 
mais dois refor-
ços no início da 
tarde do sábado 

(05/01), na Sala de Benemé-
ritos de São Januário, entre 
os quais o meia Yan Sasse, 
morador da Restinga que 

começou na base do Inter. 
O jogador foi apresentado 
pelo diretor executivo de 
futebol do clube, Alexan-
dre Faria, de quem recebeu 
a camisa do Cruzmaltina. 
Yan chega ao Gigante da 
Colina por empréstimo até 

o fim da temporada 2019.
Yan Sasse é morador da 

Restinga e atuava no Cori-
tiba na temporada passada, 
que por não conseguir o 
acesso à séria A do Brasilei-
rão, optou por emprestá-lo 
ao Vasco. O jogador de 21 

Yan vê o Vasco como a grande oportunidade da carreira

Foto: Carlos Gregório Júnior/Vasco.com.br)

fIChA téCnICA dE YAn SASSE:
nomE: Yan medeiro Sasse
nascimEnto: 24/06/1997 (21 anos)
local: Porto Alegre (RS)
altura: 1.73m
pEso: 67 kg
posição: meia

clubEs:
internacional-RS, Red Bull-SP, Coritiba-PR e VASCO

títulos:
2017 – Campeonato Paranaense – Coritiba

anos era a principal pro-
messa do time paranaense 
e a decisão do empréstimo 
foi para mantê-lo na vitrine 
do futebol brasileiro e cla-
ro, dar experiência ao jo-
vem jogador entre os gran-
des do nosso futebol.

“Chego muito motivado, 
muito feliz de estar em um 
clube gigante como o Vasco 

e espero corresponder a to-
das as expectativas. Decidi 
vir pela grandeza. Tenho 
certeza que é a oportunida-
de da minha vida estar aqui 
e a torcida pode ter certeza 
que vou me doar ao máxi-
mo.” Disse o atleta na apre-
sentação.
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férias das crianças, e agora?

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

400 CRIAnçAS dA REStInGA VElhA 
SonhAm Em tER umA moChIlA
Centro Social Pe. Pedro Leonardi lançou uma campanha para 
arrecadar dinheiro e comprar as peças para os estudantes

A 
mochila escolar, 
um artigo comum 
para qualquer estu-
dante, é um sonho 

para crianças e adolescen-
tes atendidos pelo Centro 
Social Pe. Pedro Leonardi 
(Rua Chácara do Banco, 71), 
na Restinga Velha. Pensando 
em tornar realidade o desejo 
de 400 meninos e meninas, 
a instituição da Zona Sul de 
Porto Alegre lançou uma 
campanha para a aquisição 
das peças, que deverão ser 
entregues no início do ano 
letivo de 2019. 

"O que nos surpreendeu é 
que nossas crianças e jovens 
não queriam ganhar bone-
cas ou bola. Eles queriam 
uma mochila para poder ir 
para a escola estudar e ter 
uma vida melhor", conta 
o Pe. Claudionir Ceron, do 
Centro Social Pe. Pedro Leo-

nardi.  A ideia é arrecadar R$ 
20.000,00 para a compra de 
400 mochilas escolares, com 
o custo médio de R$ 50,00 
a peça. 

As doações podem ser fei-

tas pela internet, através do 
site vakinha.com.br.  Infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 51-32506617 
ou pelo e-mail contato@apa-
recidatinga.com.br.

Mochilas serão entregues no início das aulas

 Foto: Divulgação

CEntRo SoCIAl pE. pEdRo lEonARdI
O Centro Social Pe. Pedro Leonardi, na Restin-
ga Velha, em Porto Alegre/RS- Brasil, foi criado 
no dia 21 de abril de 2005 pelo pároco da Pa-
róquia nossa Senhora Aparecida da Restinga, 
Pe. Claudionir Ceron. É uma instituição sem 
fins lucrativos, vocacionada para a inclusão 
social de crianças, adolescentes e adultos, em 
situação de risco e vulnerabilidade social. O 
Centro Social mantém 03 casas lar que abri-
gam crianças e adolescentes entre zero e 17 
anos em situação de destituição do pátrio 
poder ou rompimento de vínculos familiares, 
sendo que cada casa abriga até 08 crianças 

e adolescentes. Há também programas edu-
cacionais, culturais, esportivos e sociais co-
locados em prática, de segunda a sexta, em 
diferentes espaços da instituição. no local, há 
restaurante solidário, biblioteca comunitária, 
salas de aula, auditório, quadra de esportes, 
pista de skate, refeitório, marcenaria, fábrica 
de shapes para skates e serigrafia. O Centro 
Social Pe. Pedro Leonardi faz parte da igreja 
nossa Senhora Aparecida, fundada em 12 de 
outubro de 2001 pelo Arcebispo metropolitano 
Dom Dadeus grings.

Texto: Adriano Cescani

Que tal organizar algumas brincadeiras divertidas para os pequenos?  Brin-
car é uma boa oportunidade de interação, entre pais e filhos. Aproveitar este 
tempo com a família com qualidade ajuda a fortalecer vínculos afetivos.  Que-
brando a rotina mesmo sem dinheiro, podemos realizar brincadeiras divertidas e 
deixar o verão mais alegre.  As férias é um momento de descanso e de renovar 
as energias de adultos e crianças. Férias é mais que dormir até mais tarde, 
assistir televisão e ficar de olho no celular. 

Para começar, que tal ensinar aquelas brincadeiras de antigamente para 
seus filhos. As crianças de hoje nasceram com acesso a internet, celular, jogos 
eletrônicos e muitas delas não conhecem brincadeiras tradicionais que fizeram 
parte da infância dos seus pais e avôs. Ofereça atividades que estimulem a 
sua criatividade. Pois isto traz benefícios para a aprendizagem, lembrando que 
as crianças aprendem muito enquanto brincam. O ato de brincar, além de esti-
mular a imaginação, auxilia os pequenos a ter mais autonomia, autoconfiança, 
desenvolver a linguagem e coordenação motora.

AlgumAs dicAs de AtividAdes pArA As fériAs:   

passEios 
Que tal ir a um parque ou uma pracinha perto de casa, faça um piquenique, leve 
frutas, sanduíche e suco e se divirta. Convide um amiguinho de seu filho para 
ir junto. Visitar museus, existem várias opções na cidade. Lugares diferentes 
trazem novas descobertas. Que tal assistir um filme? muitos cinemas fazem 
promoções de ingressos nesta época do ano. 

bolinha dE sabão
A mistura pode ser preparada em casa com detergente e água.

mímica
O objetivo é adivinhar qual é a palavra, apenas através de gestos, dividindo os 
pequenos em grupos.

caça ao tEsouro no pátio
Crie uma caçada ao tesouro no pátio, as crianças devem seguir as pistas até 
encontrar o super prêmio, faça um mapa bem criativo.  

brincar dE tEatro
Estimule a criatividade dos pequenos, pegue roupas e acessórios e deixe eles 
soltarem a imaginação.
 
acampamEnto Em casa
Um simples lençol amarrado no sofá vira uma barraca e está pronto o acam-
pamento. Arrume o acampamento com vários objetos, almofadas, brinquedos, 
tapetes e se ficar de noite uma lanterna ir deixar tudo com clima de aventura. 

mastEr chEf
Crianças na cozinha. Separe receitas fáceis que eles possam fazer, com sua 
supervisão. Exemplo:  brigadeiro, sacolé, bolos, espetinho de frutas e gelatina.

guErra dE bExiguinha
Encha balões de água e sai de perto, pois a diversão irá começar. 

massinha dE modElar
Em vez, de usar a massinha pronta, faça com as crianças a massinha em casa. 
A receita é simples:1 xícara de sal. 4 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara e meia 
de água.3 colheres de sopa de óleo. Corante alimentício ou gelatina.

Aproveite as férias, para novas descobertas. Fique atento para que as atividades 
não fiquem cansativas para as crianças. Lembre sempre as crianças de tomar 
bastante água, e não esqueça o filtro solar. Boas férias!
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Os Centros de Juventude (CJ) são espaços públicos e comunitários de convivência e troca de conhecimento. Com investimentos em edu-
cação, esporte, cultura, empreendedorismo, segurança pública e atendimento socioeducativo, atua como uma política pública pioneira e 
completa para criar oportunidades aos jovens e melhorar a qualidade de vida das comunidades. nos 6 Centros da Juventude, a meta é 
atender anualmente 3.600 jovens entre 15 e 24 anos, oferecendo qualificação profissional e atividades de lazer. nas comunidades atendi-

das. Com um atendimento moderno e qualificado, o Programa promove a reintegração social e um futuro com mais oportunidades.

Centros da Juventude qualificam jovens de 15 à 24 
anos para o mercado de trabalho

O 
Centro da Juventude da Restin-
ga existe desde novembro de 
2017 e trabalha em três eixos: 
sócio afirmativo, sócio profis-

sional e jovens multiplicadores. Dentro 
do eixo sócio afirmativo são realizadas 
oficinas direitos humanos, trabalho, 
círculos da paz, gênero, etnia, espor-
te, lazer, saúde, entre outras. No sócio 
profissional são oficinas de empreende-
dorismo, culinária saudável, embeleza-
mento, imagem visual e comunicação, 
auxiliar administrativo, informática, 

redes de computadores, fotografia e 
mídias sociais. No eixo jovens multipli-
cadores, um grupo restrito se encarrega 
de multiplicara os saberes adquiridos 
no Centro da Juventude, e estes por sua 
vez, tem a possibilidade de receber uma 
bolsa auxílio. 

Os jovens são encaminhados pra o 
mercado de trabalho. “Em 2018 aten-
demos 642 jovens, dos quis 322 foram 
encaminhados para o mercado de tra-
balho e destes, 40 ainda mantemos 
acompanhamento” disse Pablo Giovani 
dos Santos, Coordenador do eixo sócio 

profissional do CJ Restinga. Entre esses 
jovens está Cássia Liriane dos Santos 
Ferreira, 16 anos, que obteve seu pri-
meiro emprego como empacotadora no 
Super Kan, por encaminhamento do CJ 
Restinga após fazer os cursos de auxi-
liar administrativo e informática.

Empresas como o Super Kan, que 
atualmente é a maior empregadora do 
bairro Restinga são fundamentais nes-
ta parceria que realiza inclusão social 
através da inclusão no mercado de tra-
balho. “A comunidade ganha com este 
projeto e as empresas também, pois te-

remos profissionais mais qualificados e 
focados no trabalho. Nós próximos dois 
anos devemos inaugurar mais uma loja 
e o CJ está ai para nos ajudar”, finalizou 
Ieda Fraga da Silva, Gerente de RH do 
Super Kan.

Os Centros da Juventude são manti-
dos pelo Programa de Oportunidades 
e Direitos (POD) com recurso oriundos 
do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e em Porto Alegre, além 
da Restinga conta com unidades da Vila 
Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Rubem 
Berta. Todos aguardam com muita ex-
pectativa pelos novos prédios que estão 
sendo construídos que possibilitará um 
aumento significativo dos jovens aten-
didos. Hoje todos funcionam em sedes 
provisórios, em espaços alugados.

Através do CJ, Cássia, de 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego 
no Super Kan

Sede definitiva que está em construção na Av. Nilo Wulff, junto ao 
CECORES

Sede provisória, atual, na Av. Nilo Wulff, 914

Fotos: Valtencir Cruz

pARA mAIoRES InfoRmAçõES:
centro da Juventude restinga
Avenida Economista nilo Wulff, 914 
Restinga - Fone: 51 3242.9768

centro da Juventude lomba do pinheiro
Estrada João de Oliveira Remião, 4444 
Lomba do Pinheiro – Parada 10
Fone: 51 3319.1001
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Bairro Belém Velho recebe a 28ª 
festa da uva e da Ameixa

A 28ª Festa da Uva e da Ameixa de Porto Alegre aconteceu nos dias 12,13, 19 e 
20 de janeiro de 19, no CTg Estância da Figueira no bairro Belém Velho, consoli-

dando a tradição de ser um dos principais eventos do calendário da cidade.

O 
evento teve entrada 
gratuita e contou com 
bancas para comercia-
lização de frutas, flo-

res, artesanato, além de apre-
sentações musicais e danças. 
A Festa da Uva e da Ameixa é 
uma realização dos produtores 
rurais, da Associação Comuni-
tária Belém Velho (Ascobev) e 
do CTG Estância da Figueira, 
com o apoio institucional da 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico (SMDE), 
Emater/Ascar e do Sindicato 
Rural de Porto Alegre.

A previsão é que a safra des-
te ano chegará a 120 tonela-
das de uva e 100 toneladas de 
ameixa. Segundo o Sindicato 
Rural, a capital contabiliza 760 
produtores de diversos produ-
tos cadastrados. 

A abertura oficial da 28ª Fes-
ta da Uva e da Ameixa contou 
com a presença do vice-pre-
feito de Porto Alegre Gustavo 
Paim; secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-

co Eduardo Cidade; secretária 
municipal de Desenvolvimento 
Social Nádia Gerhard; deputa-
do federal Maurício Dziedricki; 
deputados estaduais Sebastião 
Melo, Dr. Thiago Duarte e Adol-
fo Brito, além de representan-
tes da Emater/Ascar, Sindicato 
Rural de Porto Alegre, Asso-
ciação Comunitária do Belém 
Velho e do CTG Estância da Fi-
gueira.

Origem - Ainda que o even-
to realizado em Caxias do Sul 
seja mais conhecido, a primei-
ra Festa da Uva do Estado foi 
realizada em 1910 em Porto 
Alegre, enquanto que na Serra 
iniciou-se em 1931, nos salões 
do Recreio da Juventude. Reali-
zada em janeiro, a festa da Ca-
pital acontece cerca de 30 dias 
antes da de Caxias em função 
do microclima, que oportuniza 
a antecipação do período de 
colheita.

Bancas são de produtores da zona sul de Porto Alegre

1ª Princesa da Festa, Cecilia Gheller, Valtencir Cruz, editor do Jornal Vitrine, Rainha Julia Vian e a 2ª Princesa 
Julya Flores

Foto: Divulgação

Foto: Valtencir Cruz

Guilherme Saad no 
carnaval do Rio de 
Janeiro em 2019

O modelo Guilherme 
Saad é a aposta do Bloco 
Gaúcho Panela Do samba 
para brilhar nas passarelas 
Rio.

O convite surgiu através 
do mestre Inho e sua es-
posa que já foi Rainha do 
Carnaval de Porto Alegre, 

Silvia Trindade.
 O desfile ocorre dia 23 

de fevereiro na cidade bai-
xa e dia 5 de março no Rio 
de Janeiro e

o Muso sai ao lado da 
eterna Miss Brasil Deise 
Nunes Rainha do Bloco.

Guilherme é morador da zona sul de Porto Alegre

SoBRE o BloCo pAnElA do SAmBA

Foi formado por um gru-
po de amigos que se reunia 
no bairro Jardim Botânico 
em 2012 e hoje é um dos 
que mais traz influências 
do Carnaval tradicional. 
Seu presidente, Júlio Luce-
na, conhecido como Mestre 
Inho, comandou a bateria 
de escolas como Bambas 

da Orgia e Imperatriz Dona 
Leopoldina por mais de 20 
anos. Apesar de ter o sam-
ba como principal repertó-
rio, conta ainda com MPB, 
rock, pop e outros gêneros 
musicais que garantem a 
festa dos foliões.
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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

fique sabendo das mudanças no transbordo 
do terminal nilo Wulff na Restinga

A 
partir do dia 23 de 
fevereiro, o Termi-
nal de Integração 
Nilo Wulff, na Res-

tinga Nova, passará a utilizar 
tecnologia moderna e eficaz 
de integração, utilizada em 
grande parte da cidade de 
Porto Alegre e nas princi-
pais cidades do mundo. Es-
tamos falando da integração 
temporal.  Com ela, usuá-
rios que utilizam as linhas 
alimentadoras não ficarão 
mais restritos ao espaço fí-
sico do brete para ingres-
sar na segunda linha sem 
pagar a segunda passagem. 
O tempo disponível entre o 

desembarque da primeira li-
nha e o embarque na segun-
da será de aproximadamen-
te 30 minutos. Com isso, 
será possível realizar outras 
atividades no entorno do 
Terminal, como ir ao banhei-
ro, ao supermercado, à far-
mácia, ao banco, etc. Outra 
importante vantagem é que 
o usuário não precisa neces-
sariamente ir até o terminal, 
ou seja, pode desembarcar 
de um ônibus e embarcar 
em qualquer parada, desde 
que dentro do tempo de 30 
minutos. Pode por exemplo, 
descer no caminho, deixar o 
filho na escola e pegar o ou-

tro ônibus pagando somente 
uma passagem. Lembrando-
-se que para isto, pelo me-
nos um dos ônibus utiliza-
dos deve ser alimentadora, 
como A13, A14, A14.1, A15 
e A19 por exemplo. 

Além de dar mais opções 
para o usuário que tem direi-
to à gratuidade na segunda 
passagem, este procedimen-
to inibe a ação de pessoas 
que não tem este direito e 
entram irregularmente na 
fila do transbordo do ter-
minal para não pagar passa-
gem. É sempre bom lembrar 
que quanto mais pessoas 
não pagam passagem, quem 
paga, acaba pagando mais. 

Para ter acesso a este be-
nefício, o usuário precisa 
utilizar o Cartão TRI. O car-
tão TRI é um SmartCard, ou 
seja, um cartão inteligente 
que garante isenção de 100% 
na segunda passagem quan-
do se utiliza a combinação 
de uma linha radial ou tron-
cal com uma linha alimenta-
dora. O passageiro passa o 
cartão na primeira linha e o 
valor da passagem é descon-
tado. Ao descer do ônibus 
o usuário tem aproximada-
mente 30 minutos para in-
gressar na segunda linha. Ao 
passar o cartão TRI nela, não 
será descontado nada.

Importante salientar que 
aproximadamente 80% dos 
passageiros que circulam 
pelo Terminal já possuem o 
Cartão TRI. Para aqueles que 
ainda não possuem o Cartão, 
é possível fazê-lo na hora, 

direto no Terminal, sem 
custo de confecção. Existem 
duas opções de Cartão, com 
crédito de R$ 10,00 e de R$ 
20,00. Para fazer, basta pre-
encher uma ficha de aquisi-
ção, apresentar documento 
com foto e CPF para os fis-
cais e fazer o pagamento 
de uma das duas opções de 
créditos. Você já sai com seu 
cartão na hora.

Para carregar ou recar-

regar o Cartão, os usuários 
terão quatro opções: via in-
ternet no site do TRI, onde 
pode fazer a recarga por 
débito ou boleto; via App 
(disponível para Android e 
iPhone), onde pode ser feita 
recarga por débito; direto no 
Terminal, via boleto emitido 
na hora pelo fiscal e ainda; 
a partir de fevereiro, através 
de máquina automática de 
recarga, em dinheiro.

Quem chega de linhas alimentadoras não precisará mais ficar no brete aguardando outro ônibus

Mudança garantirá mais controle e isenção a quem realmente tem direito

pARA mAIoRES InfoRmAçõES:

Site TRi: www.tripoa.net.br
AppStore e Playstore busca por TRi
Telefone TRi: (51) 3027.9959
Loja TRi: Rua Uruguai 45 – Centro

Fotos: Valtencir Cruz
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Especialista em Direito Tributário

OAB/RS 51.827

pRAzo nAS loCAçõES RESIdEnCIAIS 
dE ImóVEIS uRBAnoS

dra. luciana Bento

É permitido por lei locador e locatário acordarem qualquer prazo 
para a locação residencial de imóveis urbanos. Contudo, existem di-
reitos e deveres a serem observados a partir de um prazo específico.

nas locações residenciais ajustadas por escrito e com prazo igual 
ou superior a 30 (trinta) meses, o proprietário poderá reaver o imó-
vel locado, sem um justo motivo, quando findo o prazo estabelecido. 
Chama-se este tipo de retomada de Denúncia Vazia ou imotivada. O 
locatário, por sua vez, poderá devolver o imóvel mesmo antes dos 30 
(trinta) meses, desde que pague uma multa proporcional ao tempo 
já decorrido do contrato, conforme estabelece o artigo 4º da Lei de 
Locações. Tal multa poderá ser dispensada se a devolução do imóvel 
decorrer de transferência, por motivação do empregador do locatá-
rio, para prestar serviços em localidade diversa daquela do início do 
contrato. Para tanto, a lei exige que o inquilino notifique o locador por 
escrito com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.

Por outro lado, se proprietário e inquilino assim desejarem, pode-
rão manter a locação, que, findo o prazo ajustado, passará a vigorar 
por prazo indeterminado. nesta hipótese, qualquer uma das partes, a 
qualquer tempo, poderá encerrar a locação, bastando avisar a outra 
com, no mínimo, 30 (trinta) di          as de antecedência.

Já, nas locações residenciais com prazo inferior a 30 (trinta) meses, 
há uma proteção maior ao locatário. Ao final do prazo do contrato, 
quando a locação passará automaticamente a vigorar por prazo inde-
terminado, o proprietário somente poderá reaver o imóvel se justificar 
o seu pedido, o que é chamado de Denúncia Cheia ou motivada. Des-
sa forma, a retomada somente poderá ocorrer em determinados ca-
sos previstos em lei, como, por exemplo, em decorrência da extinção 
do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for 
relacionada com o seu  emprego, ou se for pedido para uso próprio, 
de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascen-
dente ou descendente do locador que não disponha, assim como seu 
cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio, entre outros 
motivos expressos no artigo 47 da Lei de Locações. Por outro lado, o 
locatário poderá entregar o imóvel, findo o prazo da locação, apenas 
notificando o locador com trinta dias de antecedência.

Pelo que se infere do acima exposto, tanto proprietários quanto 
inquilinos devem atentar às consequências que o prazo da locação 
residencial pode representar. Principalmente o proprietário, uma vez 
que para retomar seu imóvel nas locações contratadas por prazo in-
ferior a 30 (trinta) meses terá que ter justo motivo dentro do que a lei 
determina.

Renata Silva padilha leva o nome da 
Restinga para nova York

R
enata Silva Padilha,  
23 anos, moradora 
da Restinga, estuda 
Relações Interna-

cionais na UFPEL, vegana, 
ambientalista, minimalis-
ta, pratica lixo zero, realiza 
diversos trabalhos volun-
tários, estuda sobre a re-
presentatividade da mulher 
jovem nos âmbitos políticos 
e está iniciando um proje-
to de empreendedorismo 
social para dar aula para 
jovens em vulnerabilidade 
social que estão ingressando 
no mercado de trabalho, no 
Banco de Oportunidades do 
Pacto Pela Paz Pelotas e, atu-
almente, é vice presidente 
da AIESEC em Pelotas. Divi-
de seu tempo entre a Restin-

ga em Porto Alegre e a cida-
de de Pelotas. Recentemente 
foi aceita para compor a de-
legação brasileira que irá re-
presentar o Brasil na Youth 
Assembly, realizado por um 
dos programas existentes na 
ONU, em fevereiro, em Nova 
Iorque.

A Youth Assembly é um 
evento que acontecerá dos 
dias 14 a 18 de fevereiro, 
e reúne aproximadamen-
te mil jovens engajados em 
atividades sociais em seus 
países para dar voz à eles, 
além de promover palestras, 
workshops e debates sobre 
os principais problemas no 
mundo e formas de solu-
cioná-los tendo em vista a 
Agenda 2030.

“Minha luta por um mun-
do melhor se iniciou logo 
quando criança, quando exi-
gia que as pessoas colocas-
sem lixo no lixo, seguiu pelo 
ensino fundamental e mé-
dio, onde eu planejava ca-
minhadas ecológicas com a 
escola e projetos de revitali-
zações de lixões ao redor da 
escola. Conforme passava o 
tempo, fui levantando mais 
bandeiras, realizando traba-
lhos voluntários, trazendo 
visibilidade para certos as-
suntos e, atualmente, estou 
estudando RI para trabalhar 
com acordos internacionais 
ambientais na Organização 
das Nações Unidas” disse 
Renata ao Jornal Vitrine. 

Neste link bit.ly/Renatana 
ONU fala sobre todas as ban-
deiras que levanta, além de 
ser um dos meios os quais 
está realizando a captação 
de recursos para que essa 
viagem seja possível.

Os custos são de respon-
sabilidade do delegado, e 
através de rifas, campanhas 
e engajamento, já arrecadou 
85% da meta, que é 10 mil 
reais. O pagamento da taxa 
da conferência foi feito até 
o dia 11 de janeiro, porém, 
após essa data, ainda há a 
necessidade de arrecadar 
contribuições para demais 
gastos.

Se você quer ajudar de al-
guma forma ou para obter 
maiores informações, ligue 
para (51) 992.062.626.

Evento será de 14 a 18 de fevereiro em Nova York

Foto: Arquivo pessoal



  Vitrine Gaúcha • Segunda Quinzena de Janeiro • 2019 11solidariEdadE

12ª Edição do natal 
Solidário da Academia 
Action na Restinga

F
azer parte dessa engrena-
gem é como ser um dos 
duendes do Papai Noel, to-
dos trabalharam e se dedi-

caram nesta causa, nesta corren-
te do BEM. Cansados, sim, porém 
com alegria de ver tantas crianças 
felizes. Envolvimento que só par-
ticipando para sentir o clima real. 

Obrigado a todos os 159 comer-
ciantes da RESTINGA que contri-

buíram e acreditaram num Natal 
melhor para nossas crianças. 

 Foram perto de 900 crianças 
que ganharam presentes, doces, 
cachorros quentes, refrigerante e 
tiveram acesso a brinquedos como 
pula-pula, escorregadores inflá-
veis, piscinas de bolinhas e recre-
acionistas fantasiados de super-
-heróis.

Cerca de 900 crianças ganharam presentes na festa

Festa aconteceu em frente a Academia Action na Restinga

Por: Prof. Wagner Tavares - Conselheiro Tutelar

Sintam-se convidado para edição de 2019! Lembrem que são 
muitas as pontas para participar e contribuir. Cadastrando crianças, 
fazendo doações de brinquedos, doces, auxiliando no dia da festa, 

enfim, toda parceria é bem-vinda!

natal Solidário no 
Extremo Sul atendeu 1500 
crianças 

O 
Gabinete parlamentar do 
Dr. Thiago Duarte parti-
cipou de ações de natal 
solidário em 4 pontos do 

Extremo Sul em dezembro. Na Res-
tinga Parque Florestal, Belém Ve-
lho/Rincão e São Caetano, foram 
perto de 1500 crianças que ganha-
ram presentes, doces, cachorros 
quentes, refrigerante e tiveram 
acesso a brinquedos como pula 
pula, escorregadores infláveis, pis-
cinas de bolinhas e recreacionistas 
fantasiados de super heróis.

“A solidariedade é um dos valo-

res fundamentais que resgatamos 
e reforçamos com as ações do Na-
tal Solidário” salienta Dr. Thiago 
Duarte que participou ajudando 
na tarefa de distribuir presentes 
na Restinga. Só na Restinga mais 
de 900 crianças foram atendidas, 
a ação de Natal Solidário lá con-
vergiu mais de mil e quinhentas  
pessoas e contou com a presença 
da Brigada Militar e dos Conselhei-
ros Tutelares do Extremo Sul. As 
ações continuaram no Lami e na 
Lomba do Pinheiro. 

1500 crianças foram beneficiadas

Foram feitas ações na Restinga, Extremo Sul e Lomba do Pinheiro
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unidade de Saúde 
lomba do pinheiro 
reabre após reforma

São duas equipes de saúde da família que atendem 6.297 moradores

A Unidade de Saúde Lom-
ba do Pinheiro voltou a aten-
der a comunidade no en-
dereço da avenida João de 
Oliveira Remião, 6111, após 
conclusão de reforma que 
durou nove meses. Com dois 
médicos, dois enfermeiros, 
quatro técnicos de enfer-
magem, dentista, técnico de 
saúde bucal e agente comu-
nitário de saúde, o serviço 
atende das 8h às 12h e das 
13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, totalizando duas 
equipes de saúde da família. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) realizou pintura 
interna e externa, colocação 
de novas divisórias, reade-
quação do layout interno, 
climatização do ambiente 
com instalação de ar-condi-
cionado, troca de lâmpadas 
com melhoria na ilumina-

ção, adequação da sala de 
vacinas, recebimento de 
móveis e equipamentos de 
informática obtidos a partir 
de emendas parlamentares. 
Como o prédio é locado, fi-
cou a cargo da proprietária a 
colocação de piso cerâmico 
em toda a área da unidade 
de saúde.

"São duas equipes de saú-
de da família que atendem 
6.297 moradores cadastra-
dos da região", comenta o 
coordenador de Atenção Pri-
mária da SMS, Thiago Frank. 
Durante a reforma, aprova-
da no ano passado junto aos 
conselhos Locais e Distrital 
de Saúde, a US Lomba do 
Pinheiro manteve as ativida-
des nas dependências da US 
Panorama.

Texto de: Vanessa Conte / PMPA

Foto: Cristine Rochol / PMPA

Quatro casais de cegos entre os 
18 formados em danças gaúchas 
no CtG pousada da figueira
no sábado (26/02), quatro casais cegos do grupo inclusão sem Fronteiras 
da Associação de Cegos do Rio grande do Sul (Acergs) se formaram em 
danças gaúchas no CTg Pousada da Figueira.

Desde dezembro do 
ano passado o grupo 
do se preparava para 
este momento tão im-
portante, de inclusão 
e cultura das tradições 
do nosso estado, sob 
orientação dos profes-
sores Marcelo, Lucia-
na, Isabel e Tiago, da 
Academia de Danças 
Gaúchas Laços de Ami-
zade, que se dedica-
ram para que os casais 
pudessem realizar um 
sonho.

Outros 10 casais 
com visão perfeita-
mente normal, se jun-
taram a eles, porém 
com olhos vendados, 
de forma que todos 
estivem em condições 
iguais de aprendiza-
do. Este por sua vez, 
também aprenderam 
muito mais do que a 
dança e puderam sen-
tir as dificuldades que 
os cegos enfrentam e 
tiveram uma lição de 
vida. Todos se senti-
ram orgulhosos de fa-
zer fazerem parte des-
de momento histórico.

Para o Patrão João 
Carlos, este curso foi 
um sequência de um 
trabalho de inclusão 
que vem sendo desen-
volvido a algum tempo 
pelo CTG, com ram-
pas de acesso e chur-
rasqueiras adaptadas 
para cadeirantes, além 
do comprometimento 
com a sustentabilida-
de, utilizando cister-
nas para coletar água 
da chuva, luz captada 
por placas de energia 
solar, coleta de mate-
riais recicláveis como 

garrafas pet e latinhas 
que são comercializa-
das e seus recursos 
aplicados na entidade, 
entre tantas outras coi-
sas. 

Parabéns ao CTG 
Pousada da Figueira 

por trabalhar e so-
bretudo dar exemplos 
de inclusão, sustenta-
bilidade e ao mesmo 
tempo utilizar a mo-
dernidade mantendo 
as nossas tradições. 

O próximo curso começa em março e as inscrições podem ser feitas direto no CTg, na 
Av. João de Oliveira Remião, 6791, Parada 17 da Lomba do Pinheiro e maiores informa-
ções podem ser obtidas pelos telefones: (51) 33196100 e (51) 993723061.

o VAloR é R$ 100,00 poR CASAl E GRAtuIto pARA CEGoS.

Foram quatro casais de cegos que se 
formaram

Depois da formatura o baile foi para todos os presentes

Os demais casais usaram vendas nos olhos

Fotos: Divulgação CTG Pousada da Figueira

lomba do pinhEiro
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dr. thiago toma posse na Assembleia legislativa do 
Estado

E
m sessão solene no 
Plenário 20 de Setem-
bro na tarde da quin-
ta-feira (31/01), a As-

sembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul instalou a 55ª 
Legislatura (01/02/2019-
31/01/2023) e deu posse 
aos 55 deputados eleitos e 
reeleitos. Na ocasião tam-
bém ocorreu a eleição da 

Mesa Diretora para 2019-
2020. Entre os empossados 
estava o recém eleito, Dr. 
Thiago Duarte, que atua for-
temente nas regiões da Res-
tinga, Extremo Sul e Lomba 
do Pinheiro. 

Dr. Thiago sempre man-
teve o propósito em dispo-
nibilizar saúde para todas 
as pessoas de forma que o 

atendimento médico che-
gue às regiões mais remotas 
onde o poder público geral-
mente deixa de atuar. Suas 
experiências deixam claro 
que o que se faz em Porto 
Alegre pode ser estendido 
para todo o Rio Grande do 
Sul. Com esta visão concor-
reu em 2018 para Deputado 
Estadual pelo Partido Demo-
cratas (DEM), sendo eleito 
com 27907 votos, sendo o 
Deputado Estadual mais vo-
tado do DEM, fazendo 17,22% 
dos votos da zona 161 que 
compreende a Restinga e Ex-
tremo Sul, suas principais 
regiões de atuação política 
e onde atende como médico. 
“Meu principal objetivo atu-
ando na saúde é evitar que 
doenças curáveis se tornem 
incuráveis pela dificuldade 
de acesso ao sistema de saú-
de”. Disse Dr. Thiago ao Jor-
nal Vitrine, após o resultado 
do pleito de 2018.

Dr. Thiago assume como Deputado Estadual mantendo seu compromisso lutar pela saúde da região que lhe 
elegeu como representante na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

noVA mESA dIREtoRA dA ASSEmBlEIA

SESSão SolEnE

Pluripartidária, a Mesa 
Diretora eleita para o ano 
legislativo 2019-2020 é 
composta pelos seguintes 
deputados: presidente: Luis 
Augusto Lara (PTB); 1º vice-
-presidente, Zilá Breitenba-

ch (PSDB); 2º vice-presiden-
te, Vilmar Zanchin (MDB); 1º 
secretário, Ernani Polo (PP); 
2º secretário, Edegar Pretto 
(PT); 3º secretário, Luiz Ma-
renco (PDT); 4º secretário, 
Sérgio Peres (PRB).

A sessão solene teve início 
com a execução do Hino Na-
cional, interpretado pela so-
prano Cristina Sorrentino com 
acompanhamento de violino 
e teclados, e encerrou-se com 
o Hino Rio-grandense, que 
também teve a participação 
do cantor-mirim Vitor Henri-
ques. Durante a solenidade, 
os 55 deputados prestaram o 
compromisso regimental, lido 
pelo primeiro-secretário Ed-
son Brum: “Prometo manter, 
defender e cumprir a Consti-
tuição do Estado e desempe-
nhar com toda a lealdade e 
dedicação o mandato que me 
foi confiado pelo povo rio-
-grandense”. Cada deputado, 
em pé, ratificou nominalmente 
a declaração dizendo “assim o 
prometo”. Após o ato da pos-

se, o secretário declarou insta-
lada a 55ª Legislatura.

Prestigiaram a solenidade 
autoridades como o governa-
dor do Estado, Eduardo Leite, 
o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Car-
los Eduardo Zietlow Duro, o 
procurador-geral de Justiça 
do Estado, Fabiano Dallazen, o 
defensor público-geral do Es-
tado, Cristiano Vieira Heerdt, 
o presidente do Tribunal de 
Contas, Iradir Pietroski, o pre-
feito de Porto Alegre, Nelson 
Marchezan Jr., e os comandan-
tes da 3ª Região Militar, gene-
ral Márcio Velloso Guimarães, 
do 5º Distrito Naval, vice-al-
mirante José Renato de Olivei-
ra, e da Ala 3 da Aeronáutica, 
brigadeiro-do-ar Arnaldo Silva 
Filho.

Foto: Vinicius Reis / Agência de Notícias
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Áries  21/03 a 20/04

A semana se inicia com boa intenção 
de finalizar processos que geram encerra-
mentos profundos. Podem ser tocadas am-
izades, pensões, heranças e investimentos.       

AmOr: Apesar das mudanças pelas 
quais você vem passando, os assuntos do 
coração ficam em destaque. É um momen-
to favorável para expressar os sentimentos 
com a pessoa amada.

trABAlHO: Existem projetos que pre-
cisam ser examinados de forma mais re-
alista. A interação em grupo é problemática 
e todos os pontos devem ser levados em 
consideração. Veja a experiência como uma 
oportunidade de abrir a mente para novas 
possibilidades.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Você inicia a semana com a necessidade 
de finalizar processos familiares. Uma con-
versa é importante para entender as neces-
sidades do cônjuge ou de outra pessoa que 
participa da experiência.

AmOr: É um semana para ouvir a pessoa 
amada. As mudanças são necessárias para 
ambos que se sintam mais encaixados de 
agora em diante. O céu favorece a transição 
de um relacionamento para outro.

trABAlHO: A semana é voltada mais às 
finalizações, portanto busque examinar a 
sua rotina com realidade e esforço absoluto. 
Você é levado a tomar decisões sérias que 
impactam outras circunstâncias, e tudo isso 
afeta o seu trabalho.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

É uma semana para finalizar processo im-
portantes no trabalho e, se for o seu caso, 
assuntos destinado a funcionários. A rotina 
vem passando por encerramentos impor-
tantes e necessários para o seu desenvolvi-
mento.

AmOr: O relacionamento segue mara-
vilhoso. O céu indica que ambos estão em 
sintonia e em busca dos mesmos valores. 

trABAlHO: Não tenha medo ou receio 
de encerrar os processos pelos quais você 
vem passando na esfera profissional. É 
importante priorizar as suas necessidades 
pessoais, mas com uma visão sobre o fu-
turo.

c

câncer 21/06 a 20/07

É uma semana para finalizar pendên-
cias afetivas tanto direcionados ao relac-
ionamento quanto aos filhos. O céu indica 
uma conversa difícil e que exige de você 
desprendimento e, ao mesmo tempo, uma 
intenção mais forte em relação aos seus 
propósitos.

AmOr: O relacionamento vem exigindo 
de você maturidade. É uma fase desafia-
dora para reestruturar a relação, mas isso 
é possível. 

trABAlHO: Aproveite a fase para criar 
novas oportunidades e conquistar ainda 
mais crescimento.

d

leãO 21/07 a 20/08

É uma semana que abre uma conversa 
com a intenção de finalizar o relacionamento 
e as relações em geral. O céu dá destaque a 
sócios, parceiros e ao cônjuge. Atenção com 
fofocas e comentários que prejudicam a cir-
culação de informações de forma mais justa. 

AmOr: Os assuntos do coração seguem 
desafiadores. O céu indica que uma conversa 
é necessária para entender as transformações 
pelas quais ambos estão passando. 

trABAlHO: Apesar das tensões pelas 
quais você vem passando, assim como as 
definições, é uma semana positiva para con-
cluir as contas ou processos que exigem de 
você um senso mais administrativo.

e

virgem 21/08 a 20/09

É uma semana em que você deve dar at-
enção a palavras e fofocas. O cenário indica 
que existem finalizações nas relações próxi-
mas. A experiência afeta tanto os parentes 
quanto os colegas de trabalho. 

AmOr: É uma semana ótima para curar 
os sentimentos e ressentimentos do pas-
sado. A pessoa amada está mais aberta 
para interagir com as questões do passado, 
o que é curativo para a relação. 

trABAlHO: O seu maior desafio no tra-
balho é a comunicação com as pessoas. É 
Cargos de chefia exigem o desenvolvim-
ento de habilidades para propagar ideias e 
novos conceitos.

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

É uma semana em que você está em de-
staque, então uma postura sua se faz ne-
cessária para que eleve a sua consciência 
para concluir encerramentos neste ciclo. 

AmOr: É uma semana em que você deve 
assumir as rédeas da sua vida; a experiên-
cia norteia o relacionamento. A flexibilidade 
é a chave para abrir novas portas.

trABAlHO: Você pode se ver em ex-
periências profissionais com entraves, 
principalmente para gerar informações que 
dificultam a sua interação com algumas 
pessoas, mas a semana é positiva. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Você precisa encerrar os ciclos que vêm 
aprisionando toda a sua capacidade de bril-
har e seguir mais leve. O campo das ideias 
vem passando por uma reciclagem muito 
profunda.

AmOr: O caminho para o amor está 
aberto, entretanto você vem passando por 
muitas definições emocionais que podem 
abortar a nova fase boa. Busque se equili-
brar para entender a fase. 

trABAlHO: O seu maior exercício nesta 
semana é gerenciar os medos e tudo aquilo 
que trava as suas conquistas. 

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Nesta semana é importante finalizar os 
processos em grupo ou com projetos que 
envolvem dinheiro e intenções profissionais. 
É possível encontrar desafios para se ex-
pressar em grupo ou para colocar alguma 
ideia em movimento. 

AmOr: A vida afetiva está prestes a mu-
dar. O estreitamento lhe causa autoconhe-
cimento e uma nova percepção sobre suas 
necessidades.

trABAlHO: É uma semana desafiadora 
para interagir com pessoas do ambiente de 
trabalho. O maior desafio é lidar com proje-
tos e ideias distintas da sua.

AQUÁriO  22/01 a 21/02

É uma semana para lidar com informa-
ções difíceis e que o tiram da zona de con-
forto. É necessário examinar o seu redor 
com entendimento do momento atual e 
finalizar processos com pessoas próximas.

AmOr: Existem comentários e intrigas 
que podem nortear o relacionamento. É im-
portante entender as expectativas do casal, 
colocando como base uma comunicação 
mais clara e objetiva. 

trABAlHO: O caminho profissional está 
aberto, entretanto é importante ter enten-
dimento dos fatos para lidar com assertivi-
dade. 

k

PeiXes  22/02 a 21/03

É uma semana para finalizar os processos 
que interferem em suas metas e objetivos 
futuros. Você está sentindo dificuldades 
para interagir com as diferenças de opin-
iões e precisa ser flexível para se relacionar 
de uma forma mais saudável. 

AmOr: O relacionamento passa por 
definições importantes, o que exige de você 
novas posturas. 

trABAlHO: É imprescindível amadurec-
er as suas posturas e entender o momento 
atual para assumir as responsabilidades 
que cabem a você. É uma semana em que 
haverá desafios para interagir com as mu-
danças e finalizações.

É uma semana para finalizar processos 
profissionais e financeiros. É importante 
averiguar as contas e analisar possíveis 
acordos que podem lhe prejudicar. 

AmOr: É uma semana favorável para 
conduzir os planos a dois. A pessoa amada 
está disposta a trocar informações e ideias 
que compactuam com os interesses mú-
tuos. 

trABAlHO: O trabalho vem exigindo 
muito de você, principalmente para a con-
clusão das finanças. É uma semana para 
fechar as portas, para que lá na frente você 
possa abrir novas portas e possibilidades. 

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

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

Apartamento com excelente 
localização na Restinga, com 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, gara-
gem fechada. R$ 110 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Venha conhecer belo aparta-
mento reformado no centro da 
Restinga. O imóvel conta com 

dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem; será entregue semi mobi-
liado, incluindo, portanto, o ar 
condicionado da sala, os móveis 
planejados do quarto e cozinha. 
Agende sua visita conosco! R$ 
120 mil Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento com excelente 
localização na Restinga, com 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, gara-
gem fechada. R$ 110 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Venha conhecer belo aparta-
mento reformado no centro da 
Restinga. O imóvel conta com 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem; será entregue semi mobi-
liado, incluindo, portanto, o ar 
condicionado da sala, os móveis 
planejados do quarto e cozinha. 
Agende sua visita conosco! R$ 
120 mil Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Aluguel

VeNDA

VENDO CASA  a 5min do Hospi-
tal da Restinga, na Av. João Antô-
nio da Silveira, 2960 casa 15. 
Terreno 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$ 70 mil. Tratar 
direto com a proprietária Eliza-
bete pelo fone (51) 984174945 
ou (51) 984428394 com Getúlio

Vendo uma casa na Chácara do 
Banco por R$ 60 mil.  Lugar tran-
quilo com mercadinhos perto. 
Falar com Madalena pelo fone 
(51) 986383058. (51) 985488830 
ou (51) 993131513

DiVersos 

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
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* Imagem meramente ilustrativa, sujeita a alteração até a entrega do empreendimento. O valor de R$ 175 mil é referente a aquisição da 
UP 02 do lote 01 da quadra C. Condições sujeitas a aprovação do agente �nanceiro. Matrícula mãe do Loteamento Residencial Parque 
do Salso inscrita sob n° 166.847 do livro 2-RG, do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre/RS. Janeiro/2019.

Estrada Costa  Gama ,  5850 •  Ba i r ro  H íp ica  •  Por to  A legre .  

•  Acesso fác i l  a  d iversas l inhas de t ranspor te  púb l ico .
•  A 50m de fu turo  cent ro  comerc ia l .
•  A 5mins .  do  Supermercado Kan .
•  E mais :  próx imo ao Zaf far i  H íp ica ,  esco las ,
  restaurantes ,  hosp i ta l ,  f a rmác ias ,  lo tér icas ,
  pet  shops e  ampla  rede de comérc io .

998 .482 .941

Últ imas un idades .

Casas de 2  dormi tór ios
a  par t i r   de  R$ 175 mi l . *

No coração da  Zona Su l .


