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Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766

Desfile no cArnAVAl Do Porto seco 
será 15 e 16 De mArço

Sempre o Melhor para o seu Pet

RODÍZIO DE PIZZAS 
TELE

ENTREGA 
3250.6118
3250.6128

Av João Antônio da Silveira, 779

A qualidade é nosso
diferencial.

Ravenna
Pizzas

o à ln er no hF a

A MELHOR PIZZARIA DA ZONA SUL 

PROFESSOR

WAGNER
        TAVARES

Av. Nilo Wulff, 2149 - Fone: 51 99268.5239

Pelo esporte, 
saúde e 

EDUCAÇÃO!

CREF 016990

Rua João Lúcio Marques, 24 - Urubatã 51 995 180 858

PINTURA DE RODAS - POLIMENTO 

ESPELHAMENTO - PINTURA HIDROGRÁFICA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CHAPEAÇÃO E PINTURA E S T É T I C A A U T O M O T I V A
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www.jornalvitrine.org

Av. João Antônio da Silveira, 877
Restinga - Porto Alegre
CEP 91790-329

ExpEdiEntE: imprEssão: Zero Hora
tiragEm: 10.000 exemplares

O Jornal Vitrine está registrado no 1º 
Registro de Títulos e Documentos de Porto 
Alegre sob o número 397.

rEdação:
51 3266.3266 - 51 99386 1766 
jornalvitrine@jornalvitrine.org

facebook.com/vitrinejornal

@vitrinejornal

051 993.861.766

Os artigos não refletem necessariamente a 
opinião do Jornal Vitrine e são de inteira re-
sponsabilidade de seus autores, que não 
possuem vínculo empregatício de  qualquer 
natureza com o jornal.  Da mesma  forma, não 
nos responsabilizamos  pelo teor dos anúncios.

Editor:
Valtencir Oliveira da Cruz
CRA 31906 - DRT 16109
diagramação:
VitrinE comunicacão
William Silva
Ananda Seevald
comErcial:
comercial@jornalvitrine.org

Um jornal da Editora 
JV COmUniCAçãO E mARkETing 
LTDA 
CnPJ: 15.207.977/0001-51
insc. municipal: 54569621

Exigir a comprovação de 
tiragem do jornal que você 
anuncia é um direito seu. 
Tudo que é produto que com-
pramos apresenta um rótulo 
especificando a quantidade, 
seja ela em kg, mL ou unida-
des. Estes produtos são au-
ditados pelo inmETRO, mas 
os jornais não passam por 
esta verificação. Então, cabe 
a você exigir a comprovação 
para não comprar gato por le-
bre. 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. infe-
lizmente alguns veículos que 
se dizem jornal de bairro, só 
aparecem no bairro para cap-
tar anunciantes e utilizam ma-
térias 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 tira-
gem comprovada que atenda 
sua região. 

informAção imPortAnte 
Aos AnunciAntes

LAVAGEM SEIDENFUSS

LAVAGEM SEIDENFUSS

LS

99774.5052
Est. Costa Gama, 4861

TELE BUSCA E ENTREGA

DE SEGUNDA À SEGUNDA DAS 8 ÀS 19H 
 SEM FECHAR AO MEIO DIA

certo móveis auditou a edição de fevereiro 
com 10 mil exemplares

A Certo móveis está localizada na 
Av. nilo Wulff, 2104 - Fone (51) 3136.7048

A 
edição de janeiro (nº 
208), com 10 mil exem-
plares é fruto das fusões 
dos nossos jornais em 

um só. Até então eram duas edi-
ções de 5 mil exemplares por mês.  
E nesta quarta edição com tiragem 
dobrada, tivemos a auditoria reali-
zada na Certo Móveis, onde Eliezer, 
Lucas e Matheus Kucharski pude-
ram atestar que haviam 40 pacotes 
de 250 jornais cada, totalizando 10 

mil exemplares. Conferiram 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 
segurança aos anunciantes parcei-
ros, pois muitos já foram vítimas 
de fraudes, quando os jornais di-
zem fazer um número X de exem-
plares, mas fazem uma quantidade 
muito inferior. 

A cada edição um anunciante diferente faz a auditoria da tiragem do Jornal Vitrine

Foto: Valtencir Cruz

TOUR
Se é com amigos é bem melhor!

51 984.873.607 51 996.351.176 Paula Noeli

Viagens  e  Turismo
REG. CADASTUR. 23092536-100001-5

NOSSOS PRÓXIMOS ROTEIROS.
TE PREPARA E VEM!

09/03- Festa da Uva - Caxias
10/03- Festa da Uva - Caxias
14/04 - Chocofest - Nova Petrópolis e Gramado
05/05 - Festimalha - Nova Petrópolis
09/06 - Suinofest - Encantado
03 à 06/10 - Aparecida do Norte. 



   Jornal Vitrine Gaúcha • Primeira Quinzena de Março • 2019 3gEral

Batata Palha 
Boccadão 80g

1,99un.

Massa para Pastel
 Spaniolla 

Dg/Dl 500g

3,99un.

Extrato de tomate 
Cajamar Lata 350 g

1,99un.

Sabonete Nivea 
85g

1,39un.

Lava Roupa em Pó 
Gota Limpa 

Sachê 1Kg

3,99un.

Arroz Super Kan 
T1 5Kg

10,95un.

Café 3 Corações 
Tradicional/Extra Forte

 500g

7,99un.

Leite Longa Vida
 Santa Clara Zero 

Lactose 1L

2,89un.

Nectar Izzy 
Sabores 1L

2,99un.

Iogurte Danoninho 
Líquido 100g

1,49un.

Vodka Natasha 1L

14,99un.

Bebida Láctea 
Frut Clara Saco 1Kg

2,65un.

Piscina Mor 
Splash 1900L

179,90un.

Caderno Credeal 
Happy Adventure 

10 matérias
- 200 folhas

12,50un.

Desodorante Aerosol
 Monange 90g/150ml

7,99un.

Lenço Umedecido
 Huggies Lavanda 

c/48

6,69un.

Cadeira Mor
 Alta 2002/Infantil 2009

36,90un.

Loja 1 Restinga:
 Rua Economista Nilo Wulff, 970

Fone: 51 3257 7900

Loja 2 Restinga:
 Rua João Antônio 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 O Super 

da Família!

Cerveja Stella Artois 
LT 310ml

2,99un.

 9,90un.

LANÇAMENTO

Lava Roupa 
Líquido Gota 

Limpa 2LLimpa 2L

9,
LANÇAMENTO

Lava Roupa em Pó 
Sabonete Nivea 

85g

10% de Desconto

1,59un.

9,55un.

Detergente Líquido
 Ypê Clear 6x500ml
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Válido até 11/03/2019

Jornais impressos têm o maior impacto publicitário 
entre todos os meios de comunicação, diz pesquisa

A pesquisa feira por uma empresa alemã mostra que os impressos prendema mais atenção do que a televisão e internet

C
uriosamente, num mo-
mento em que todo 
mundo está conecta-
do na internet, vem da 

versão em papel dos jornais 
uma importante informação 
que pode ajudar a traçar es-
tratégias de marketing mais 
eficazes. 

Estudo da empresa alemã 
Score Media, proprietária de 
várias publicações, revela que 

nenhum outro canal tem tan-
to impacto publicitário como 
o anúncio impresso no jornal 
ou revista. A pesquisa mostra 
que os impressos são lidos 
como mais atenção, enquanto 
a audiência na internet, tele-
visão e rádio denota atenção 
mais fugaz. Nos dias atuais 
a pessoa assiste TV e navega 
na internet ao mesmo tempo, 
o que não acontece quando lê 

o impresso, onde dedica 100% 
da atenção. 

A pesquisa, chamada de 
Faktor Print, segundo o site 
Laboratório de Periodismo, 
ouviu especialistas, leitores 
de jornais e entrevistou 7,5 
mil pessoas online. Entre os 
entrevistados que leem jor-
nais, 69% afirmaram não fa-
zer nenhuma outra atividade 
paralela enquanto leem. Já a 
televisão, a internet e o rádio, 
como era de ser esperar, são 
geralmente usados ao lado de 
outras atividades, como as ta-
refas domésticas. Os autores 
do estudo argumentam que, 
por mais evidentes que sejam 
esses comportamentos, eles 
retratam que, diante de tantas 
mudanças de hábito em favor 
do cotidiano online, o impres-
so (jornais e revistas), por sua 
leitura de maior concentra-
ção, continuam a registrar um 
maior efeito positivo na me-
mória publicitária.É importan-
te observar que a pesquisa foi 
feita com pessoas online, ou 
seja, que estavam conectadas 
na internet. De forma que não 

utilizou na amostra um pú-
blico sem acesso à internet, o 
que poderia criar distorções. 
Utilizou portanto, pessoas 
com acesso a todos os meios 
de comunicação. 

Ao serem questionados, 
80% dos leitores de jornais re-
cordaram as marcas anuncia-
das. As revistas aparecem em 
segundo lugar, 76%..Na inter-
net o índice é de 63%. Depois 
estão televisão e rádio, ambos 
com 50%. Outro elemento im-
portante que eleva a atenção 
entre os leitores assinantes 
de jornais é o fato de que boa 
parte deles dá preferência a 
veículos regionais, com infor-
mações que não são encontra-
das em outros meios.

"Como o estudo Faktor 
Print demonstra de forma 
impressionante, o jornal de 
em um mundo cada vez mais 
agitado é um oásis de calma e 
desaceleração e oferece o me-
lhor acesso ao público-alvo. 
Representa informação séria 
e credível e destaca-se por 
sua proximidade regional úni-
ca, o que é um profundo vín-

culo com os leitores. O meio 
impresso de informação sim-
plesmente consegue ancorar a 
memória de marcas e produ-
tos a longo prazo", comenta 
CarstenDorn, diretor adminis-
trativo do Score Media Group.

Dentro deste contexto, e de 
forma mais próxima ainda, 
estão o jornais de bairro, que 
foram muito abalados com a 
disparada digital, onde seus 
clientes evadiram para anún-
cios no facebook, google e ou-
tros meios, mas que agora co-
meçam à retornar ao formato 
impresso. Muitos jornais não 
sobreviveram a este período 
de experimentação de seus 
clientes ao meio digital, pois 
foram cerca de 5 anos de tes-
te. Felizmente agora os anun-
ciantes parecem já ter identi-
ficado que o jornal impresso 
apresenta maior impacto no 
seu público alvo e os jornais 
começaram a ter maior procu-
ra e sensação de que devem 
voltar a investir e crescer jun-
to com a retomada econômica 
que se anuncia para 2019.

Além de ter maior impacto publicitário, jornal de bairro está mais próximo do público alvo

Foto: Divulgação Jornal Vitrine
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liVre-se DA culPA
A culpa é uma emoção dolorosa.  no grau mais elevado de sua in-
tensidade, a auto condenação tortura a mente consciente durante o 
dia e perturba os sonhos à noite.  Como a voz da consciência fala 
do interior da mente humana, não podemos escapar do seu martírio 
incessante, por causa de nossos erros, falhas e pecados. A culpa  é  
algo  tão  devastador,  que  as  clínicas  e  os  hospitais  destinados  
a tratamentos de distúrbios emocionais estão lotados de pacientes 
que se encontram arrasados  e  desequilibrados  por  causa  de  au-
toacusações  e  de  ódio  pessoal  que nutrimos  por  nós  mesmo.  
Todavia, será que toda culpa é prejudicial?  Certamente que não! 
Existe a culpa falsa e a culpa verdadeira. A culpa verdadeira é aquela 
que sentimos por termos agido contra a vontade de Deus, seja em 
ação ou em pensamento.  O Espírito Santo age em nosso interior e 
leva-nos a uma forte convicção do pecado que tenhamos cometido, 
fazendo-nos sentir culpados.  Essa culpa nos estimula a consertar 
os nossos erros e pecados, diante de Deus e dos homens.   nesse 
aspecto, a culpa é formidável, porque confronta e combate o orgulho, 
que é a raiz que nos conduz para a prática do mal. A culpa foi criada 
por Deus, para que lutemos contra o pecado em nós e libertemo-nos 
do pecado. Já a culpa falsa é sentida quando nós mesmos, outras 
pessoas ou os espíritos malignos acusam-nos de havermos pecado 
ou errado, porém o Espírito Santo nãonos está convencendo disso.  
Para ser livre da culpa falsa é necessário colocarmos em prática a 
humildade e a submissão perante Deus.  Essesnãosão atributosna-
turais e humanos, pois são qualidades que são produzidas por Deus.  
Em mateus 11:29 e em 1 João 1:9, está escrito: “... aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de   coração; eachareis descanso para   
avossa alma. Se   confessarmos  os   nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar...”. Então, se você confessa os pecados e erros, 
imediatamente, recebe o perdão de Deus.  Creia nisso, sinta-se livre!  
não continue se culpando! 

texto extraído do livro “deus fala com você - vol. 3”.

livro “rejeição: dor curável”: Os maiores 
problemas dos homens se concentram nas suas 
emoções. Quem nunca se sentiu rejeitado ou des-
valorizado? Quem nunca sofreu com o desinteresse 
dos outros? neste livro, você encontrará mensagens 
que vão ajudá-lo a identificar a rejeição e a agir para 
combatê-la. Você descobrirá que o fato de ser aceito 
ou rejeitado pelos outros não tem relação alguma 
com o valor que você possui para Deus.

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

newell's tinga disputará 
a liga Bronze pela ff7rs 
em 2019
O newell'sTinga garantiu vaga para a Liga Bronze da Federação de Futebol 7 
do Rio grande do Sul (FF7RS) ao conquistar o título da copa acesso de 2018.

A 
expectativa desde 
ano é conquistar 
o título e poder 
representar bem 

a Restinga no futebol 7, e 
para isto o time já está pre-
parando fortemente, tanto 
nos treinamentos físicos e 
táticos como na logística e 
recursos para enfrentar a 
competição.

Leandro Gonçalves come-
çou a o projeto como uma 
brincadeira e esperava che-
gar na série Bronze em 2 
anos, mas conseguiu chegar 
com apenas 7 meses de exis-
tência, para surpresa e or-
gulho de todos que partici-
pam. “Conseguimos alguns 

apoiadores como SuperKan, 
Café Três Corações, Bam-
pi Festas, Reino do Frango, 
SuperPão, Mauro Hortifru-

ti e academia Elite que nos 
ajudaram na aquisição de 
material esportivo e espaços 
para treinamento”, disse Le-
andro.

Ainda fazem parte do pro-
jeto: Vonei, Rodrigo Baum 
e Vinício, além do técnico 
Alan Guilherme que já vem 
fazendo um trabalho muito 
forte de preparação da equi-
pe para a estreia.

Jogadores e comissão téc-
nica são moradores das co-
munidade e com muita dedi-
cação querem vencer, ver o 
projeto crescer e elevar ain-
da mais o nome da região no 
esporte. 

Foto da conquista do Newell's Tinga no dia 25/11/2018 da Copa Acesso pela Federação de Futebol 7 do Rio 
Grande do Sul - FF7RS

Fotos: Divulgação

Equipe treina para fazer bonito e trazer o título em 2019
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&&
FOLIA
OFERTASDE

Ofertas válidas até 06/03/2019 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

Endereço: Rua Belize, 370 - Restinga 
Fone:  51 3241.0073

Horário de Funcionamento
Segunda a Sábado das 7 ás 21h
Domingos e Feriados 7 ás 20h30 Mercadomns 51 991.3291. 17

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

PREÇOS 
IMBATIVÉIS Fanta

Guaraná
3L

Latão
Kaiser

Latão
Schin

Kislla 
Ice
275ml

Costela Janela

un.

no fardo

un.
un.

kg.

495,

252,
492,992,

9913,

Vodka
Natasha
1l

Vodka
Eagle
900ml

Energético
Fire Night
2l

Suco Dell Valle
Concentrado
500ml Linguiça

9914, 997, 995,un. un. un.

un. kg.

Vodka
Sland
900ml

497, un.

995, 909,

0010,4 por:

Amaciante 
Mon Bijou 2l

un.
995,

DiA munDiAl DA áGuA 2019
tema: lomba do pinheiro, berço das nascentes de porto alegre: cadê a água?

22 de março 
Local de encontro parada 16 Rua Tanauí da Silva Boeira (Antigo Terminal das lotações) até a parada 12 A,

 Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro – Beira do Arroio Taquara
Hora  13h30,  término 16h30.

C
om este tema nos 
preparamos para a 
segunda caminhada 
pelas águas da Lom-

ba do Pinheiro, faz se ne-
cessário refletir e agir sobre 
este bem natural, a água, e 
que tanto é descuidado nas 
nascentes e arroios, faltando 
nas torneiras. 

A região da Lomba do Pi-
nheiro tem uma especial im-
portância para Porto Alegre, 
porque está localizada sobre 
o Anel de Nascentes, que é 
o berço de todos os arroios 
formadores das maiores ba-
cias hidrográficas do muni-
cípio, a do Arroio Dilúvio e 

do Arroio do Salso.
É indispensável melhorar 

a qualidade da água dos ar-
roios para garantir saúde 
para todos, impedindo que 
o esgoto cloacal chegue ao 
arroio e que o descarte de 
lixo não seja feito nas suas 
margens.

Para colocar em prática 
este trabalho, é necessário 
motivar cada um, unindo 
forças para fortalecer o mo-
vimento que já está formado 
para esta conquista, indo 
ao encontro de cada mora-
dor da Lomba do Pinheiro 
e bairros do entorno para 
sensibilizá-lo a fazer a sua 

parte e junto ao coletivo. 
Convidamos você, morador, 
trabalhador, comerciante, 
estudante a participar do 
Grupo de Trabalho da Bacia 
do Arroio Taquara.

O GT é formado por re-
presentantes da comunida-
de, de instituições de ensino 
e do governo, atua de forma 
compartilhada há 4 anos no 
território da Lomba do Pi-
nheiro junto à comunidade. 
Próxima reunião será dia 12 
de março, as 14h, na Horta 
Comunitária da Lomba do 
Pinheiro para finalizar as 
combinações da Caminhada 
do Dia Mundial da Água. 

A água que desperdiçamos hoje, nos faltará amanhã

Foto: Valtencir Cruz

Arroio Taquara precisa de cuidado

 VEnha participar! 
 VEnha caminhar conosco pElas águas da lomba!

lembretes: venha de camiseta azul, para simbolizar a água, ou preta, o luto pela situação 
dela. Para a caminhada: use boné, protetor solar e beba água durante o trajeto.

maiores informações com Cristiane pelo fone (51) 992613831
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campeonato da liga de futebol sete da 
restinga começa 24 de março
Doze equipes se inscreveram para o Campeonato da Liga de futebol Sete da Restinga na categoria 40 anos que terá 
início no domingo (24/03).

A 
diretoria está em-
penhada em fazer 
um campeonato 
ainda melhor que 

em 2018, e as equipes não 
deixaram por menos. Se pre-

param, reforçara, seus plan-
téis e irão em busca do título 
que em 2018 foi conquista-
do pelo COBAL, reforçado 
por ex jogadores profissio-
nais.

conheçA As equiPes:

DiretoriA

Cobal
Cosmos A
Cosmos B
Botafogo
Reunidos A
Reunidos B
nova Cidade
Restinga
monte Castelo
Udinese
Barcelona
Baixada

12 equipes estarão na disputa este ano

Presidente: Duarte
Vice: Baltaza
Diretor de inscrições: márcio
Diretor de patrimônio: maninho

Diretor de arbitragem:  Cleber.
Colaboradores: Jornal Vitrine, Superkan, Armarinho 
gaúcho, Xis Tio nelson, Bloco de Papel, DmLU, CRiP 
Restinga, Badeco, gugu, Bolota e Everton

Foto: Valtencir Cruz
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AGORA NA
ZONA SUL
A MELHOR GRADUAÇÃO
DO SUL DO BRASIL

Aqui, o futuro chega antes. Rua Dr. Pereira Neto, 114 - Tristeza 

(51) 3136.5456  |   (51) 99121.5329

A PARTIR DE R$ 285,60 
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campanha para arrecadação de 
material escolar vai até 10/03

C
ampanha realizada 
pela Associação Nú-
cleo Esperança para 
arrecadar material 

escolar começou ainda em 
2018 e vai até 10 de março.

“Me ajudem meus amigos, 
está se aproximando a data 
prazo para juntos, fazermos 
o melhor para nossas crian-

ças da comunidade. Todas 
as crianças precisam e me-
recem ter um ano letivo dig-
no, e se não podemos fazer 
por todas, que façamos ao 
menos, pelas que estão em 
nosso alcance, não podemos 
mais permitir que deixem de 
frequentar a escola em vir-
tude da falta de materiais. 

Com isso, pedimos encareci-
damente, a solidariedade de 
cada um de vocês para jun-
tos, mais uma vez, fazermos 
o bem sem olhar a quem”, 
disse Pedrinho da Tinga ao 
falar da campanha.

Toda e qualquer doação 
será muito bem-vinda!

As doações podem ser feitas na Associação núcleo Esperança, 2500 e mais informações 
podem ser obtidas pelo fone (51) 3266.2442

Projeto meninas crespas, emef mário quintana 
e emef lidovino fanton exaltam a beleza negra

O Projeto Meninas Cres-
pas, é um grupo formado de 
crianças, adolescentes, pais 
e professores da Restinga 
que trabalha a valorização 
da estética e resgate da ne-
gritude. Nele ocorrem várias 
ações como oficinas de dan-
ças, turbantes, contos africa-
nos e estudos sobre cultura 
negra. Umas das grandes 
ações do grupo é a sessão 
fotográfica de final de ano, 
com alunos das escolas da 
rede municipal de Porto Ale-
gre. Desde 2017, educandos 
das escolas Mário Quintana 

e Lidovino fanton participa-
ram da atividade fotográfi-
ca.

Em novembro do ano pas-
sado, cerca de 45 alunos das 
duas escolas, juntamente 
com integrantes do Projeto 
Meninas Crespas ocuparam 
e enegreceram o campus da 
UFRGS- ESEFID.  Objetivando 
apresentar a universidade-
pública e incentivar um fu-
turo ingresso dos alunos, a 
sessão de fotos do projeto, 
que ocorre desde 2015, ano 
de sua criação, ocorreu  na 
ESEFID. As meninas posa-

ram e mostraram sua beleza 
para as lentes dos profissio-
nais Eduardo Quadros, Ma-
theus Madril Benites e Urich. 
As fotos se tornarão capas 
das agendas 2019 do proje-
to Meninas crespas que tem 
como lema: toda garota ne-
gra é tão bonita que merece 
ser capa! Esta iniciativa sur-
giu dos professores Ezequiel 
Viapiana, Claudia Freitas, 
TzusyEstivalet, Rita Silva, 
(EMEF Lidonivo Fanton) Mar-
cela Pompeu, Michele Ribas, 
Perla dos Santos (EMEF Má-
rio Quintana),que em parce-
ria tornaram este momento 
possível. Além de uma aula 
de autoestima, as garotas 
conheceram o funcionamen-
to da Universidade Federal e 
participaram das atividades 
da 2º semana Negra da ESE-
FID, coordenado pela docen-
te Cibele Sastre e graduan-
dos do curso de fisioterapia, 
educação física e dança.

A beleza negra no campus da UFRGS

Foto: Divulgação

Você sabe o que é sarcopenia?
Depois dos 50 anos passamos a ter um processo natural 

de perda de massa muscular, a esta degeneração muscular 
damos o nome de sarcopenia.

É muito comum os idosos narrarem que possuem o 
mesmo peso que possuíam na juventude, porém, quando 
fazemos o teste de composição corporal, percebemos que 
houve acréscimo de gordura e perda de massa muscular. Atu-
almente a sarcopenia atinge 40% das pessoas acima de 65 
anos e 60% dos idosos acima de 80 anos.

na prática a perda muscular significa menor força e capa-
cidade funcional, isso culmina maior risco de quedas, fraturas, 
e como consequência, hospitalizações.

Entre os principais fatores que aceleram a sarcopenia 
estão o sedentarismo, falta de ingestão de proteína (alimenta-
ção desequilibrada), bebidas alcoólica e noites mal dormidas.

Portanto, para se prevenir a sarcopenia é necessário 
apenas 30 minutos diários de atividades físicas regulares, 
tais como musculação, caminhada, pilates, corrida, natação, 
etc. acompanhando de uma dieta equilibrada para a idade. 
Recomenda-se o acompanhamento médico, nutricionista e a 
presença de um preparador físico.

Professor Wagner Tavares - CREF 016990
Action Academia - Av. Nilo Wulff, 2149 – Fone (51) 99268.5239

Prof. Wagner tavares
CREF 016990
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liquida Porto Alegre 2019

C
DL Porto Alegre es-
tendeu a campanha 
a pedido dos lojis-
tas e espera fechar o 

mês de fevereiro com acrés-
cimo de aproximadamente 
5% nas vendas do RS

Prevista para terminar, 
inicialmente, na segunda-
-feira (25/02), a 23ª edição 
do Liquida Porto Alegre foi 

prorrogada até 1° de março 
a pedido dos lojistas partici-
pantes da campanha na Ca-
pital. A CDL POA prevê um 
aumento próximo a 5% nas 
vendas do mês de fevereiro, 
no Rio Grande do Sul: “Os 
lojistas perceberam um au-
mento significativo na mo-
vimentação e nas vendas do 
comércio, por isso atende-

mos ao pedido e decidimos 
estender a iniciativa”, expli-
ca o presidente da CDL Porto 
Alegre, Alcides Debus.

Em 2019, o Liquida Porto 
Alegre teve adesão recorde 
de 4,5 mil lojistas – o que 
equivalente a mais de 1/3 do 
comércio varejista da cidade 
(44%, segundo a base de da-
dos da RAIS 2017). Além de 
produtos e serviços com até 
70% desconto, o evento apre-
sentou novidades, como a 
Estação Liquida, uma unida-
de móvel que circulou pela 
Capital oferecendo uma pro-
gramação de entretenimen-
to para os consumidores e 
distribuição de brindes, em 
15 bairros. “O Liquida Porto 
Alegre tem papel muito im-
portante. Mantém a econo-
mia local se movimentando, 
gerando emprego e renda”, 
destacou o prefeito de Por-
to Alegre, Nelson Marchezan 
Júnior, por ocasião do lança-
mento da campanha.

Além das tradicionais lo-
jas de vestuário, calçados, 
eletrodomésticos, eletrôni-

cos, automotivos, materiais 
de construção, beleza e saú-
de, neste ano, o Liquida am-
pliou as promoções para os 
pets, com mais de 65 pontos 
de venda cadastrados. Tam-
bém, foram contemplados 
segmentos como floricultu-
ras, estacionamentos, gráfi-
cas, lavanderias, estúdio de 

desenho, fotografia e tatua-
gem, desentupidora, agência 
de turismo, cutelaria, loja 
de bengala e de uniformes, 
funerária, barbearia, motel, 
lavagem de carro, academia, 
posto de gasolina e até de 
reparos domésticos, como o 
Marido de aluguel.

Bateria da Velha Guarda da Estado Maior da Restinga no Estação Liquida ao lado do Camelódromo

Restinga Recebeu a estação Liquida

Na tarde da quarta-feira 
(20/02) a Restinga recebeu 
a Estação Liquida, um pos-
to móvel do Liquida Porto 
Alegre que percorre pontos 
estratégicos da cidade para 
fortalecimento da campa-
nha.

A Estação Liquida ficou es-
tacionada ao lado do Came-
lódromo da Restinga ofere-
cendo serviços gratuitos de 
consulta ao CPF, brincadei-
ras, distribuição de brindes 
e contou ainda com a bateria 
da Velha Guarda da Escola 
de Samba Estado Maior da 

Restinga, que animou um 
dos pontos mais movimen-
tados do bairro, apesar da 
tarde de intenso calor. O 
mascote Furaquito foi outra 
atração que fez sucesso com 
a criançada. 

Esta foi a primeira vez 
que a Restinga recebeu um 
evento do Liquida Porto Ale-
gre, representando um sinal 
de que é um bairro muito 
forte comercialmente e que 
apesar de estar na periferia, 
contribui significativamente 
para a economia da cidade. 

Foto: Valtencir Cruz
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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

“bem vindos aLunos e aLunas da Rede HoRto”

Ano letiVo De 2019 ABre
suAs PortAs! 
É HORA DE ACOLHER, ABRAÇAR, APOSTAR...

A 
Instituição Asso-
ciação Instrução 
Educação e Carida-
de - Rede Horto de 

Educação realizou de 13 a 
15 de fevereiro em todas as 
suas escolas o Seminário Pe-
dagógico, dias de encontro, 
motivação, convivência, en-
tre ajuda, formação, integra-
ção, partilha, trocas e novos 
conhecimentos.

Encorajados pela convi-
vência destes dias, pelas di-
nâmicas, pelos palestrantes 

que ofereceram suporte e di-
cas para a tarefa de educar, 
pela força da missão de edu-
cadores gianellinos, a escola 
enfrentará os desafios deste 
novo ano letivo com muita 
garra e amor.

O seminário, proposital-
mente realizado às vésperas 
no início do ano letivo é um 
momento de troca de expe-
riências dos educadores e 
equipe de gestão das escolas 
buscando estabelecer os pa-
drões de ensino para 2019, 

motivar a equipe e prepara-
-los para receber com mul-
ta dedicação os alunos que 
chegam e os alunos que pas-
saram para uma nova etapa 
estudantil.

Na segunda-feira (18/02), 
iniciaram-se as aulas no Hor-
to Madre Raffo com muitas 
novidades, entre elas o pátio 
da escola totalmente novo, 
depois da colação do piso, 
seguindo o que havia sido 
programado no ano passa-
do.

Direção recebe os alunos desejando boas vidas e sucesso em 2019

“As Irmãs, Equipes diretivas, Professores e 
Funcionários da Rede Horto acolhem vocês e 
suas famílias com muito carinho, desejando que 
juntos possamos construir espaços de convi-
vência e de aprendizagem. Assim preparadas 

nossas Escolas da Rede iniciam as atividades 
do Ano Letivo 2019. Que Nossa Senhora do Hor-
to e Santo Antonio Gianelli abençoe a todos!”, 
disse a irmã Valdete Pirocca.

Volta às aulas e adaptação escolar

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

Ano Letivo recomeçando, hora de comprar materiais, uniforme e 
tantas outras coisas importantes para se preocupar. mas precisamos 
achar um tempo para falarmos da adaptação escolar. Quando se fala 
sobre este processo, geralmente lembramos apenas de quando uma 
criança vai à escola pela primeira vez. mas a adaptação se faz neces-
sária sempre que a criança se encontra em uma nova etapa de ensino, 
mudança de escola ou de turma.  

A adaptação escolar nada mais é que o momento de transição em 
que a criança vai conhecer sua nova rotina. Para a pedagoga e espe-
cialista em educação infantil, Flaviane machado Bandeira, a adaptação 
no ambiente escolar é um momento delicado, em que pode ocorre 
uma variedade de sentimentos, como na demonstração de alegria e 
euforia através de sorrisos e carinhos, ou até mesmo no desconten-
tamento, manifestado por um pedido de um colo ou um chorinho. A 
construção de laços afetivos com os professores e com o novo grupo, 
é o principal sujeito da adaptação, pois nesta situação deve-se ter uma 
sintonia com as crianças e as famílias, através do escutar, do cuidar e 
das particularidades de cada um. Dentro de cada momento da adap-
tação, o professor observa seus desejos, necessidades, suas posturas 
e atitudes, e organiza propostas referentes ao acolhimento diário e as 
especificidades de cada criança, como: necessidades afetivas, físicas 
e orgânicas.

Estar longe da família, dos antigos colegas, professores e da velha 
escola pode ser assustador. Para os pais este também é um momento 
difícil. Por isto é importante que se saiba quais estratégias a escola 
utiliza durante esse período, buscando informações que tragam mais 
segurança para a família, e que auxiliem a enfrentar esta fase sem 
tanta ansiedade. Flaviane, que também é professora da rede privada, 
destaca a importância do vínculo família e escola e complementa: "O 
estabelecimento da relação de afeto e confiança em um ambiente es-
colar, depende muito da parceria entre escola e família. Por isso, é 
essencial construir uma relação de confiança e transparência com os 
professores e equipe gestora."

Quanto ao tempo de adaptação, não existe um tempo determinado 
para essa transição, que pode variar muito de criança para criança 
É preciso que os pais consigam reconhecer e dar suporte aos senti-
mentos, demandas e dificuldades do filho. E se necessário pedir ajuda 
quando houver uma dificuldade. Procurando conversar com os profes-
sores que atendem a criança. Pois muitas vezes a adaptação é mais 
dos pais do que das próprias crianças. Sentir segurança e ter uma boa 
relação de escuta com a escola auxilia no processo , evita readapta-
ções e é essencial para que a adaptação escolar seja um sucesso. 
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Desfile no carnaval do Porto seco será 15 e 16 de março
Sem apoio da prefeitura, a estrutura do Complexo Cultural do Porto Seco para o Carnaval 2019, será montada com recursos 
obtidos com a venda de ingressos para os dois dias de festa.

Os camarotes são comer-
cializados entre R$ 500,00 e 
R$ 1500,00, com capacidade 
para 15 pessoas e três vagas 
no estacionamento. Haverá 
ainda quatro módulos de ar-
quibancadas populares com 
acesso gratuito. Com isto se 
estima público superior a 7 
mil pessoas por noite. 

Serão 15 escolas desfi-
lando, além da Tribo Os Co-
manches, tendo cada escola 
o tempo de 45 min para des-
file e a Tribo Os Comanches 
e Academia de Samba Puro 
(escola convidada), terão 40 
min.

Será mantida a disputa 
por pontos, mas sem consi-
derar os quesitos alegorias e 
adereços, uma vez que não 
há recursos para confecção 
de carros alegóricos. Algu-

mas escolas, especialmente 
as do grupo ouro, levarão 
dois carros, mas apenas para 
embelezar e tornar mais 
atrativo o desfile, sabendo 
que não agregará pontos.

Por já saberem das difi-
culdades e da falta de apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, as escolas se 
preparam durante todo ano 
contando apenas com seus 
próprios recursos obtidos 
nos ensaios e em suas co-
munidades.

O carnaval no chão, é sem 
o brilho e o luxo dos carna-
vais passados, mas fez des-
pertar o carnaval paixão. O 
que se vê agora é que real-
mente só desfilam as pes-
soas que tem amor por sua 
escola.

estado maioR 
da Restinga

academia de 
samba união 

da tinga

unidos
 da viLa mapa

Ao longo do ano fo-
ram realizadas muitas 
festas e eventos es-
pecíficos, alguns com 
casa cheia, com pú-
blico superior a 5000 
pessoas.

A escola levará para 
avenida cerca de 1400 
componentes dividi-
dos em 18 alas com 

o tema “EM TERRAS 
TINGUERREIRAS PRE-
VALECE A VERDADE, 
QUEM FOI REI NUN-
CA PERDE A MAJES-
TADE”.

A tricolor da zona 
sul desfila as 5h20 da 
madrugada do dia 16 
para 17/03, encerrado 
o desfile. 

A União também 
realizou ao longo dos 
anos muitas festas e 
ensaios que contaram 
com o apoio e parceria 
da comunidade que 
prestigiava e se diver-
tia com muito samba.

A escola da Restinga 
que traz o pavão como 
símbolo, pela beleza 

de suas penas. Entra 
no Complexo Cultu-
ral do Porto Seco com 
10 alas, compostas 
por 500 componen-
tes como tema enredo 
“RAIZ NEGRA’.

A União da Tinga 
entra no sambódromo 
a 01h da noite do dia 
16 para 17/03.

A Escola da Vila 
Mapa da Loba do Pi-
nheiro estará homena-
geando o Champanhe 
com o tema “A VILA 
MAPA COMEMORA 
BEBENDO ESTRELAS, 
POIS É TEMPO DE BOR-
BULHAS”.

O tema será apre-
sentado por 15 alas 

compostas por apro-
ximadamente 800 
componentes que pro-
metem contagiar o pú-
blico com a alegria da 
comunidade da Lomba 
do Pinheiro.

A Unidos da Vila 
Mapa entra no sambó-
dromo as 23h do dia 
16/03.

Foto: Niveo Pereira Foto: Divulgação União da Tinga Foto: Divulgação Unidos da Vila Mapa

Lindas festas em parcerias com outras escolas, fortalecendo o carnaval União promete fazer bonito na passarela do samba, representando bem a comunidade da Restinga Unidos da Vila Mapa representa sua vila e toda a comunidade da Lomba do Pinheiro

orDem Do Desfile:

Samba Puro (convidada) 

Praiana  

Fidalgos e Aristocratas    

Realeza    

Bambas da Orgia    

União da Vila do iAPi    

imperatriz D Leopoldina

Comanches

Copacabana 

Unidos da Vila mapa

Unidos de Vila isabel

União da Tinga

império do Sol

império da Zona norte

imperadores do Samba

Estado maior da Restinga

EntidadE início dEsfilE 
   22h

   22h

   23h

   00h55 
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   04h15 

   21h

   22h

   23h
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   04h10

   05h20
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3/
20

19
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3/
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pRojeto de saúde mentaL em impLantação: 
o tão sonhado CAPS finalmente está prestes a abrir as portas

D
epois de anos de 
muita luta dos mo-
radores, das as-
sociações e insti-

tuições da Restinga e do 
Extremo Sul, finalmente está 
sendo implementado um 
Centro de Atenção Psicos-
social para a comunidade. O 
serviço que será destinado 
a pessoas com problemas 
de saúde mental vinculado 
ao uso de drogas, entrará 
em funcionamento ainda no 

mês de março de 2019 e já 
tem endereço: Av. João Antô-
nio da Silveira nº 440. Quem 
passa por ali pode observar 
que a casa já está em refor-
ma. E mais do que a reforma 
do espaço físico, o CAPS AD 
III já se faz presente, mesmo 
antes da abertura das portas 
e do início do trabalho de 
acolhimento e cuidado das 
pessoas. Uma equipe pre-
cursora já está em atividade, 
fazendo uma agenda de arti-

culação com outros serviços 
da área da saúde, da assis-
tência social, da educação, 
da proteção, da segurança, 
da cultura, do comércio lo-
cal, enfim, costurando as ne-
cessárias relações com uma 
ampla gama de instituições, 
lideranças e atores das co-
munidades. O que evidencia 
que a proposta do CAPS AD 
III Restinga/Extremo Sul é 
de uma construção coleti-
va, não só pensando na re-

cuperação, mas também na 
prevenção e promoção da 
saúde mental das pessoas, 
no cuidado em liberdade, no 
respeito às diversidades e na 
promoção da cidadania. No 
sábado (09/03), o nome do 
serviço será decidido na Pré-

-Conferência Distrital. Have-
rá uma urna para votação do 
nome, a partir de uma lista 
de possibilidades sugeridas 
pelos membros do Conselho 
Distrital de Saúde. O tão so-
nhado CAPS finalmente está 
prestes a abrir as portas.

O CAPS da Restinga está localizado na Av. João Antônio da Silveira nº 440

Foto: Divulgação IB Saúde
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Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818
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Revendedor autorizado 

R$ 67,90
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Compre nos Cartões sem sair de casa

Projeto dá nome de roni 
ferrari a rua da restinga

T
ramita, na Câmara Municipal de Por-
to Alegre, projeto de lei de autoria 
do vereador João Carlos Nedel (PP) 
que denomina Rua Roni Angelo Fer-

rari o logradouro público cadastrado conhe-
cido como Rua Sete Mil, Cento e Cinquenta 
e Três, localizado no Bairro Restinga. Caso 
aprovado, as placas denominativas conte-
rão, abaixo do nome do logradouro, os se-
guintes dizeres: "Um homem solidário e pre-
sidente da Casa da Sopa".

Nascido em 3 de abril de 1954, na locali-
dade de Boqueirão do Leão, à época distri-
to de Lajeado (RS), Ferrari se mudou para 

a Capital em 1976, assumindo a tesouraria 
da empresa de ônibus Sentinela, da qual se 
desligou somente em 1991, quando passou 
a trabalhar na área de tráfego da Restinga 
Transportes Coletivos. Tempos depois, na-
quela mesma empresa, passou a ocupar a 
gerência operacional.

“Em 1999, sentado à sombra de uma ár-
vore, na Vila Restinga, Roni viu despertar 
seu espírito solidário ao conhecer a ‘Tia 
Eva’, que realizava distribuições gratuitas 
de alimentos a famílias carentes do bairro. 
O exemplo humanitário daquela senhora o 
deixou impressionado, a ponto de fazê-lo 
abraçar a causa altruísta ao lado da tia Eva”, 
relata Nedel. Com a morte de Eva, ocorrida 
em 2005, Roni assumiu a entidade e, com a 
ajuda de voluntários, todas as quartas-fei-
ras, distribuiu milhares de pratos de sopa 
aos necessitados do bairro Restinga. Porém, 
lembra o vereador, o trabalho de Roni, na 
Casa da Sopa, não se limitava apenas a doar 
alimentos às quartas-feiras. Através de par-
cerias, a entidade também emprestava e, por 
vezes, doava cadeiras de rodas, muletas, ca-
mas hospitalares e outros itens de primeira 
necessidade. Roni também promovia cursos 
e oficinas que possibilitassem aos atendidos 
produzir suas próprias rendas.

Em reconhecimento ao seu trabalho na 
instituição, Roni recebeu, em 2009, o Tí-
tulo de Cidadão de Porto Alegre. Por duas 
oportunidades, concorreu a uma cadeira 
na Câmara Municipal da Capital. Em ambas 
ocasiões ficou na suplência e chegou a assu-
mir o cargo por vários dias, em períodos de 
licenças dos respectivos titulares. Roni fale-
ceu em 20 de julho de 2018, vítima de in-
farto, deixando a Casa da Sopa nas mãos de 
Marlene Sbruzzi Ferrari, viúva de Roni, e dos 
demais voluntários e parceiros do projeto.

 Texto: Matheus Lourenço / CMPA
Edição: Carlos Scomazzon / CMPA

Roni faleceu em 20 de julho de 2018, mas sua história se mantém viva na Casa 
da Sopa

Foto: Francielle Caetano/CMPA

Projeto hortas 
comunitárias

O 
projeto foi cria-
do para ajudar as 
crianças a ter res-
ponsabilidade des-

de cedo e ao mesmo tempo 
ensinar o amor pela nature-
za.

“Quando plantamos algo, 
mesmo que por mais sim-
ples que seja, estamos se-
meando um futuro melhor 
para nós mesmo e quem 
nos rodeia”, disse Rafael 
Barcelos.

Quem sabe cuidar de uma 
planta, sabe cuidar de uma 
amizade, de um determina-
do lugar, cria um vínculo 
com a mãe natureza, e ema-

na energia boa para o uni-
verso, criando um círculo de 
boas energias. Tudo isto é 
feito de coração, queremos 
ver nossas crianças felizes e 
ao mesmo tempo responsá-
veis, e nada melhor que co-
meçar com uma sementinha 
nas hortas comunitárias. É 
nisto que consiste o proje-
to, que atua em toda a zona 
sul de Porto Alegre, com 
trabalhos desenvolvidos 
no Centro Profissional São 
João Calábria na Vila Nova, 
Muitimeios Restinga, Escola 
Pessoa de Brum e CRAS Res-
tinga. 

gEral
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Áries  21/03 a 20/04

O seu regente Marte faz ângulo favorável 
com o Sol, logo no início da semana, e lhe 
dá bom direcionamento para concluir de-
cisões em prol de sua realização pessoal.

amor: Nas semanas anteriores, você se 
sentiu exigido e levado a um exame mais re-
alista, o que trouxe cobranças no relaciona-
mento. Nesta semana, a energia muda com 
o ingresso de Vênus em Aquário, e verá o 
cônjuge mais desprendido e disposto a to-
mar decisões que podem gerar conflitos e 
afastamentos. 

trabalho: Você não se sente livre para 
atuar no trabalho. Deve dar atenção a docu-
mentos importantes que podem afetar a 
produtividade.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

A autoestima e o desejo de reconhe-
cimento minguam, e as expectativas são 
nocivas. Mas você está no caminho para 
entender que os resultados dependem ex-
clusivamente de você e do autodesenvolvi-
mento.

amor: É uma semana desafiadora. Existe 
o afastamento de uma pessoa importante. 
Mas a experiência afetiva o leva a entender 
as suas necessidades neste novo ciclo. 

trabalho: A semana é produtiva e boa 
para tomar decisões conclusivas. O des-
apego é um exercício necessário para obter 
os resultados que almeja.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

Busque nesta semana deixar tudo en-
caminhado e, se for possível, resolvido, 
porque na próxima semana será cobrado a 
reavaliar posturas e resolver as pendências.

amor: É uma semana em que a pes-
soa amada está finalizando situações que 
atrapalham o seu desenvolvimento. Você 
também está mudando as suas atitudes em 
relação à pessoa amada.

trabalho: Assumir o controle e tomar 
decisões no trabalho exigem de você enten-
dimento emocional e mexem com as suas 
expectativas.

c

câncer 21/06 a 20/07

Nesta semana, a Lua minguante colabora 
com a finalização no trabalho. A experiência 
pode tocar funcionários e a forma de pro-
duzir. 

amor: Você passou por uma avaliação 
no relacionamento que gerou cobranças. 
Nesta semana estará mais disposto a mu-
dar o curso e seguir mais desprendido de 
situações que geravam bloqueios em sua 
ação no passado. 

trabalho: A forma de trabalhar já foi 
mais desafiadora. Nesta semana, estará em 
condições de mudar o rumo.

d

leãO 21/07 a 20/08

A partir do dia primeiro de março, estará 
mais desprendido e na busca de novas for-
mas para atuar com a sua vida, com o futuro 
e a carreira.

amor: As mudanças por que vem pas-
sando são altas e podem, sim, afetar o rela-
cionamento, entretanto o céu aponta que é 
amparado e auxiliado pela pessoa amada. 

trabalho: Nesta semana, será levado 
a tomar decisões importantes que podem 
gerar cortes ou afastamentos por causa de 
novas oportunidades. Está, sim, encerrando 
um ciclo para inovar em sua atuação profis-
sional. 

e

virgem 21/08 a 20/09

Você já vem processando os sentimentos 
e as expectativas geradas com pessoas 
próximas, parentes e o cônjuge. Agora é 
indicado mudar o curso e esvaziar as ex-
pectativas.

amor: A pessoa amada deseja conversar 
e expressar o que sente com verdade. É in-
dicado ouvir e trocar com cooperatividade. 
Nesta semana, as necessidades da pessoa 
amada devem ser levadas em considera-
ção. 

trabalho:
O ingresso de Vênus, no dia primeiro, em 

Aquário ativa experiências no trabalho. 

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana, a Lua minguante o ajuda 
a finalizar investimentos e reavaliar planeja-
mentos financeiros. Você também será leva-
do a reavaliar e depois findar experiências 
profissionais e formas de obter os recursos 
materiais. 

amor: É uma semana ótima para o rela-
cionamento. O cenário indica que a pessoa 
amada está participativa e comprometida 
com os planos traçados. 

trabalho: Apesar de o cenário profis-
sional pedir uma análise sobre os recursos 
financeiros, você sabe exatamente o que 
deve ser feito.

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Nesta semana, a Lua minguante o deixa 
em destaque para finalizar experiências que 
não favorecem o seu desenvolvimento. 

amor: A pessoa amada está muito sen-
sível (ainda) e presa a situações em família. 
É nítido que ambos estão passando por um 
processo forte emocional, que gera distor-
ções e pendências do passado que não 
podem ser negligenciadas. 

trabalho: É uma semana ótima e 
produtiva no trabalho. O cenário indica que 
vai encontrar “a sua medida certa” para 
conduzir os planos com objetividade e ação 
construtiva. 

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Você amadureceu muito nos últimos me-
ses e está em condições de tomar decisões 
concretas para o seu bem-estar.

amor: A pessoa amada está passando 
por uma fase mais reclusa. Vejo a pessoa 
com dificuldades para expressar o que 
sente e interagir com algumas pessoas do 
convívio ou parentes. 

trabalho: Você já reformulou tudo que 
podia sobre o trabalho e reformulou a in-
teração com todos. Agora, nesta semana, 
precisa expor com objetividade.

AQUÁriO  22/01 a 21/02

A sua imagem e posturas devem ser reav-
aliadas. Olhar para o futuro lhe exige ma-
turidade e autorresponsabilidades em seus 
atos e decisões. 

amor: O que o cônjuge lhe traz mexe 
muito com você. Você está sendo levado a 
interagir com informações que lhe deixam 
vulnerável, mas que devem ser articuladas 
na relação. 

trabalho: Os movimentos do trabalho e 
de sua rotina dependem exclusivamente de 
você. Está sensível e vulnerável para exami-
nar as possibilidades.

k

PeiXes  22/02 a 21/03

O amadurecimento é necessário para 
mudar padrões nocivos que prejudicam ou 
prejudicavam o seu desenvolvimento. Está 
em condições de sair do medo e de tudo 
que o bloqueia.

amor: No dia primeiro de março, a Vênus 
ingressa no seu signo e lhe traz a neces-
sidade de ser feliz e seguir mais pleno com 
os seus projetos. 

trabalho: O trabalho e a rotina passam 
por finalizações. É uma semana para repen-
sar sobre o trabalho e avaliar a situação 
financeira. Atenção com a confusão e as 
expectativas que vem nutrindo.

Você passou por uma análise profunda 
em família, que gerou cobranças e proces-
sos de finalizações. Com o ingresso de sua 
regente, Vênus em Aquário, estará mais de-
sprendido e com a necessidade de mudar 
o cenário afetivo. 

amor: É uma semana para analisar a 
qualidade da troca afetiva. Se a relação for 
frágil, pode trazer complicações por dese-
jos e escolhas diferentes. 

trabalho: Está mais focado no trabalho 
e determinado a mudar comportamentos 
que eram nocivos para o seu desenvolvim-
ento profissional. 

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 Hospital da 
Restinga, na Av. João Antônio da Sil-
veira, 2960 casa 15. Terreno 12 x 24m, 
2 dormitórios, sala grande com lareira, 
cozinha, banheiro. Duas entradas, 
frente e fundos. Quiosque com chur-
rasqueira e banheiro. Estrutura com 
laje e telhado. R$ 70 mil. Tratar direto 
com a proprietária Elizabete pelo fone 

(51) 984174945 ou (51) 984428394 com 
Getúlio

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

DiVersos 
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