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1 EXEMPLAR POR PESSOA
GRATUITO

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766
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LIQUIGÁS 

Av. João Antônio da Silveira, 1370 - Restinga

(51) 3250.1688 - (51) 3250.1777 
(51) 98686.2034

Revendedor 
Autorizado PREÇO

ESPECIAL

Botijão P13

POSTO GÁS RESTINGA

 Retirando no Local

Sempre o Melhor para o seu Pet

PROFESSOR

WAGNER
        TAVARES

Av. Nilo Wulff, 2149 - Fone: 51 99268.5239

Pelo esporte, 
saúde e 

EDUCAÇÃO!

CREF 016990
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Rua Silvio Sirangelo, 223 - Restinga Nova
Porto Alegre/RS            @tiklirisalaoinfantil

Salão de Festas c/* Decoração* Brinquedos
R$ 590,00 
R$ 590,00 Sábados - Domingos e FeriadosFaça sua festa

conosco e ganhe
o CONVITE

digital com o 
tema da festa!

Faça sua festa
conosco e ganhe

o CONVITE
digital com o 

tema da festa!

Reserve já sua data!
Até 90 pessoas

3250 6570 - 3266 0983 - 98550 65703250 6570 - 3266 0983 - 98550 6570
Rua Soely Nunes da Rosa, 190 - Restinga 
Condomínio atrás da subestação da CEE Green Park Lanches

Aceitamos cartões

TELE ENTREGA

XIS FAMILIA - CACHORRO QUENTE - PIZZAS 
ENTREVERO - BATATA FRITA - PASTÉIS - PETISCOS 

 BEBIDAS EM GERAL

 MEIO DIA SOMENTE 
COM TELE ENTREGA!
 MEIO DIA SOMENTE 
COM TELE ENTREGA!

NOVIDADENOVIDADE
ABRIMOS AO

3268.5000
Av. Edgar Pires de Castro, 1710/Loja 16 - Hípica

Os melhores presentes para as 
mulheres mais especiais!

armarinhogaucho.com.br

Dia das MãesDia das Mães

E S T É T I C A A U T O M O T I V A

Rua João Lúcio Marques, 24 - Urubatã

51 995 180 858

PINTURA DE RODAS 

POLIMENTO 

ESPELHAMENTO 

PINTURA HIDROGRÁFICA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CHAPEAÇÃO E PINTURA

Mais de 3 mil 
cavalheiros na 
cavalgada de 
São Jorge
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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

Valéria Gallina nutricionista
Clínica
CRN 13810

Atendimento especializado em todas as doenças

Dieta individualizada - Avaliação nutricional
Perda de peso - Ganho de massa muscular

Reeducação alimentar - Personal diet - Home care

Acesso A, 3484 sala 3 - Restinga
(Rua lado do terminal de ônibus da Nilo Wulff)

99250-5643

Think Alike
Design Co.

ACCESSIBLE  &  AFFORDABLE DESIGNS

Loja virtual

Serviço de entrega

expressa via motoboy

em Porto Alegre e região

Restinga frete grátis 

Telefone/ whats:

985867821

 

Nanda Bazar e

Importados

Aceitamos cartão de crédito e débito

A Padaria e Confeitaria Gerson está localizada na 
Av. Belize, 350. Fone (51) 3250.1673 e 993264073 WhatsApp

Padaria e confeitaria Gerson auditou a edição de abril 
com 10 mil exemplares

A edição de abril (nº 210) foi au-
ditada na Padaria e confeitaria Ger-
son, onde Gerson Henrique Maria 
pôde atestar que haviam 40 paco-
tes de 250 jornais cada, totalizan-
do os 10 mil exemplares. Gerson 
/ainda verificou a nota fiscal de 
impressão emitida pela Zero Hora, 
com especificação da mesma quan-
tidade. 

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. “Apesar do jornal 
estar no mercado há 10 anos, en-
tendemos que é necessário dar 
garantias aos anunciantes e leito-
res que se trata de uma empresa 
séria e que a confiança não se dá 
pelo tempo, mas sim pelos serviços 
prestados à sociedade de maneira 
geral”, afirma Valtencir Cruz, pro-
prietário e editor do Jornal Vitrine.

Gerson Henrique Maria atestou que são 10 mil exemplares

Foto: Valtencir Cruz

Ofertas válidas de 30/04/2019 até 13/05/2019 ou enquanto durarem os estoques.

Super Kan
PROMOÇÃO 
DIA DAS MÃES*

Imagens meramente ilustrativas  *Ver regulamento nas lojas  **Um sorteio por loja

Horário de funcionamento Hípica:
De Segunda a Sábado das 8h às 22h/
Domingos e Feriados das 8h às 21h.

Horário de funcionamento Restinga:
De Segunda a Sábado das 8h às 21h/
Domingos e Feriados das 8h às 20h.

Mãe possui no peito um amor infinito... 
Perde horas de sono para nos cuidar, 
“se vira nos 30” para realizar nossos sonhos 
e consegue abraçar o mundo enquanto nos
dá todo o amor e atenção. 

Obrigado a todas as mães por serem um

exemplo de amor, força, paciência e dedicação.

O super da família parabeniza todas 
as mães por todo amor que é dado.

Liquidificador
Cadence Colors 127v

LIQ351

88,90un.

Cafeteira Cadence
Urban 127v CAF 300

77,90un.

Panela de Pressão
Panelux Pol, 4,5l

33,90un.

Secador Cadence
Divine 127 SEC 156 

83,90un.

Edredon Conforto
Casal 215x190 cm

53,90un.

Prancha Cadence
Beaute Rouge Biv Pac251

39,90un.

Bombom Nestlé
Especialidades 300g

6,99un.

Jogo de Panela
Tramontina Turim

7 Pçs 20298/730

154,90un.

Garrafa Térmica
Chimarrita 1L

21,90un.

Sanduicheira Cadence
127v SAN253/SAN222

54,90un.

Travesseiro Ícaro Fibra
Siliconada 40x60 cm

14,90un.

Vinho Português
 Galitos Tinto 750ml

18,90un.

Vinho Argentino 
Legionario Malbec 750ml

18,90un.

Vinho Uruguaio
 La Tablada 750ml

18,90un.

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

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

Prêmios tri legais
para mamães 
tri especiais**
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PERDÃO
Sabemos que toda ofensa é como uma ferida, 

que dói e machuca, causando muito desconforto 
em quem a sofreu. Por isso, o perdão é como um 
curativo que fazemos nesta ferida; é uma decisão 
de perdoar quem fez a ferida e de clamar a Deus 
que nos cure da mesma. 

Deus nos concedeu perdão e nos instruiu a per-
doar quem nos ofendeu. O perdão é um manda-
mento divino, um princípio a ser seguido por todos 
que temem a Deus.

CD - A BOA NOVA 01 - PERDÃO 
Jesus Cristo, quando trilhou a 
Terra, anunciou “a boa notícia”: a 
salvação eterna que há no nome 
dEle. A Boa Nova é um kit em 
áudio que tem como conteúdo 
a Palavra de Deus revelada para 
anunciar a Sua vontade genuína 
por meio das boas novas de Je-
sus. O primeiro volume revela o 
Perdão de Deus para os homens, 
assim como a vontade de Deus 

de que Seus filhos pratiquem 
esse perdão diariamente para 
com o próximo. Você conhece o 
perdão de Deus? Você já sabe 
o que significa perdoar? Escute, 
medite e busque a comunhão 
com Deus por intermédio da fé 
em Jesus Cristo.
Características:  1 CD com 3 
mensagens, 3 músicas, 1 teste-
munho e 1 oração (envelope).

100 Dona Nilda D’Andréa dos Santos
Nascida em 03.04.1919, dona Nilda completou cem anos em 2019.

Aniversário é 
sempre algo que 
comemoramos. 
C o m e ç a m o s 

com o de 1 aninho, onde 
nossos pais fazem tudo 
sem que a gente entenda 
o que acontece, depois 
vem a tradicional festa de 
15 anos, onde na maioria 
dos casos se faz a festa 
de debutantes, ai vem os 
18 onde comemoramos a 
maioridade. Daí em diante 
se sucedem muitas come-
morações, umas mais dis-
cretas, outras mais sofis-
ticadas até que vem os 50 
anos que comemoramos 
com um pouco mais de en-
tusiasmo. Chegar a come-
morar os 100 anos é um 
privilégio de poucos, e en-

tre esses está dona Nilda, 
que completou um século 
com muita saúde e rode-
ada de carinho. Carinho 
que não vem só da família, 
mas também de amigos 
conquistados numa linda 
trajetória de vida. Amigos 
como as Irmãs Ivete e Már-
cia Petersen que nos pas-
saram o caso Dona Nilda e 
pediram esta homenagem 
como forma de demostrar 
seu carinho.
Parabéns à Dona Nilda e 
parabéns à sua família, 
pois só se chega a esta ida-
de com atenção, carinho 
e cuidado de quem nos 
rodeia. E em 2020 já es-
tamos à disposição para 
publicarmos a foto dos 
seus 101 anos.

Dona Nilda com neta, bisneta sobrinhos e cunhada

Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento Sul, ligue ou envie um WhatsApp para 51 999321 8440. 

un.
994,

Pêssego
Scharamm 
Calda - 450g

un.
991,

Creme de
Leite Dália
200g

un.
499,

Café
Melitta
500g

un.
992,

Tempero
Sazon
60g 

un.
993,

Pepino em 
Conserva LL
300g  

un.
891,

Batata
Palha Q10
80g 

un.
003,

Sucos 
Frisco 25g
5 unidades por 

un.
191,

Wafer
Orquídeas
120g 

un.
993,

Feijão Caldo
Grosso
1kg

&&

Salsicha Frimesa
Pacote - 420g

un.
992,

1 por 2por 

994,

un.
4910,

Papel Higienico
Leblon blanc 
Folha dupla
Leve 12 pague 11 

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

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

PROMOÇÃO

MÊS DAS MÃES
PREMIADO!!
MÊS DAS MÃES
PREMIADO!!

PARTICIPE!

Nas compras acima de R$ 50,00 ganhe 1 cupom
acima de R$ 100 ganhe 3 cupons

1 BICICLETA
1 FOGÃO COOKTOP  
10 PANELAS DE PRESSÃO 
1 CAFETERIA 

3 TORRADEIRAS ELÉTRICAS 
4 CHAPINHAS DE CABELO 
1 KIT BELEZA ORIGEM

PRÊMIOS 

un.
909,

Linguiça Toscana
Lebon - Pacote - 800g 

un.
909,

Agulha Bovina 

un.
4910,

Costela Bovina

Ofertas especiais no Açougue 
sábado, domingo e segunda (4, 5 e 6 de maio ) 

51 991.329.117
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Porto Alegre inaugura na Restinga o primeiro residencial 
inclusivo para jovens

A 
prefeitura inaugurou, 
na sexta-feira (26/04), 
o primeiro residencial 
inclusivo do municí-

pio para jovens acima dos 18 
anos de idade. O serviço será 
executado por meio de parce-
ria da Fundação de Assistên-
cia Social e Cidadania (Fasc) 
com o Instituto Pobres Servos 
da Divina Providência - Abrigo 
João Paulo II. A capacidade de 
atendimento é para dez jovens 
e adultos com deficiência, que 
não tenham condições de pro-
mover seu próprio sustento ou 
não contam com retaguarda fa-

miliar. Eles vão morar no local, 
que terá funcionamento 24 ho-
ras e contará com educadores, 
assistentes sociais, psicólogos, 
terapeuta ocupacional e coor-
denação técnica.

O prefeito Nelson Marchezan 
Júnior destacou que esta é mais 
que uma realização. É um cami-
nho para ajudar quem mais pre-
cisa. “Prioridades não podem 
ser só discursos, precisam ser 
decisão e estratégia de gestão. 
Temos que construir um agora 
melhor e não apenas pensar em 
um futuro”, afirma. 

Até então, os jovens acolhi-

dos nos abrigos de crianças e 
adolescentes, quando comple-
tavam 18 anos e não possuíam 
amparo familiar, não contavam 
com um serviço de acolhimento 
especifico para suas necessida-
des. Agora, eles terão atendi-
mento especializado para pes-
soas adultas com deficiência. 
“Temos todo um trabalho de 
proteção da infância e adoles-
cência e ainda não tínhamos 
um local para abrigar os jovens 
adultos. Nosso objetivo não é 
que seja uma casa definitiva, 
mas que eles tenham condições 
de progredir e ter uma possibili-
dade de futuro com mais auto-
nomia”, explica a presidente da 
Fasc, Vera Ponzio. 

O Residencial Inclusivo tem 
como finalidade proporcionar 
aos acolhidos a conquista pro-
gressiva da autonomia no de-
senvolvimento de atividades da 
vida diária, a participação so-
cial e comunitária e o fortaleci-
mento dos vínculos familiares, 
com foco na reintegração e/ou 
convivência. A promotora de 
Justiça da Infância e Juventude 
de Porto Alegre, Cinara Vianna 
Dutra Braga, lembrou que os 
adultos têm necessidades e de-
mandas diferentes das crianças 

e, por isso, precisam de um lo-
cal apropriado para recebê-los. 
“Eles terão condições, mais tar-
de, de sair daqui com uma vida 
autônoma e com qualidade de 
vida”, ressalta. 

A equipe especializada que 
vai atuar na residência adapta-
da trabalhará com metodologia 
adequada para prestar atendi-
mento personalizado e qualifi-
cado, dando atenção às neces-
sidades individuais e coletivas 
dos beneficiários. Os profis-
sionais são igados ao Instituto 
Pobres Servos da Divina Provi-

dência - Abrigo João Paulo II. O 
diretor do instituto, padre Clau-
dio Antônio Bianchet, lembra 
que a missão é proporcionar “o 
melhor atendimento e dar qua-
lidade de vida a esses jovens”. 
O vereador Reginaldo Pujol, 
vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal, afirma que “fazer uma 
cidade mais humana e mais in-
clusiva não é tarefa fácil, mas 
a prefeitura está no rumo certo 
para alcançar este objetivo”.

 

Lideranças e empresários da comunidade prestigiaram a inauguração do Residencial

Foto: Divulgação

Todos os cômodos são amplos e com o cuidado de uma casa tradicional

Foto: Valtencir Cruz
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Fotos: divulgação

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

Prof. Wagner Tavares
CREF 016990

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

A Violência na Escola
Notícias de invasões e 

agressões nas escolas trazem 
insegurança para pais, alunos 
e professores. Busca-se uma 
solução para acabar e com-
bater a violência escolar. Mas 
onde começa a violência? 
Será que podemos identificar 
os primeiros sinais que levam 
a desfechos tão terríveis que 
assistimos na televisão? As 
dificuldades são muitas, mas 
existem pequenas ações que 
podem evitar conflitos.

O bullying está entre um 
dos principais fatores que 
desencadeia a violência. Os 
muros da escola por sua vez 
refletem o ambiente em que 
ela está inserida. São muitas 
os tipos de violências. Agres-
sões físicas, verbais, psicoló-
gicas, são vividas tanto por 
parte dos professores, quanto 
dos alunos. O racismo, a dis-
criminação, desigualdade e 
segregação acabam por tor-
narem todos reféns. Os efei-
tos da violência no desempe-
nho escolar e no cérebro de 
crianças de 10 a 12 anos, foi 
comprovada em pesquisa de-
senvolvida pela PUC-RS, em 
parceria com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID). Segundo Augusto 
Buchweitz, coordenador da 
pesquisa, os resultados pré-
vios mostraram que crianças 
expostas a ambientes violen-
tos apresentam um desempe-
nho escolar abaixo da média. 
O funcionamento do cérebro 
delas também se mostrou di-
ferente se comparado ao das 
crianças que vivem num am-
biente pacífico.

A violência tem várias fases 
e consequências, às vezes 
não é reconhecida de ime-
diato, são nos pequenos atos 
que vemos o descaso com 
que a educação é tratada. Um 
exemplo é a desvalorização 
dos professores, a falta de 
políticas públicas, segurança, 
sucateamento das escolas, 
entre outros.

A perda da empatia com 
o outro, acaba por criar mais 
obstáculos dentro do próprio 
ambiente. Para pensarmos 
em combater a violência é 
preciso primeiro sabermos o 
que ocorre no cotidiano da 
escola. É necessário um res-
gate do papel social da esco-
la, sendo ela um espaço aber-
to ao diálogo. Onde os alunos 
juntamente com professores 
e a comunidade escolar pos-
sam enxergar seus proble-
mas e buscar soluções. A 
escola precisa se reconhecer, 
pois só se teme o que não se 
conhece. Ao investigar juntos 
às raízes de um problema fica 
mais fácil combatê-lo. 

Muito sãos os problemas 
a serem enfrentados e a vio-
lência nas escolas é uma re-
alidade que precisamos com-
bater. Favorecendo iniciativas 
que promovam redes de pro-
teção dentro da escola. Estas 
iniciativas envolvem alunos, 
professores e pais ajudam 
na prevenção da violência e 
fortalecem vínculos. A união 
entre escola e comunidade é 
essencial para a construção 
de um ambiente mais seguro 
para todos. 

O Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, 
Entidade civil de direito privado, com patrimônio 
e administração próprios, constitui entidade 
beneficente, de interesse publico, assistência social 
e sem fins lucrativos. É uma ONG desde 2004 e 
tem como Mantenedor o Condominío Terraville “Um 
Condominío com Responsabilidade Social”.

Virada Sustentável 

Formação de educadores Piquenique de Páscoa

Currículo:
O Núcleo Comunitário de Cultural Belém Novo 

participou da 4ª Virada Sustentável Porto Alegre, com 
objetivo de desenvolvimento sustentável, boa saúde 
e bem-estar (ODS 3), com terapia holística, reiki e aula 
de yoga.

Durante o evento, foram atendidos 164 pessoas, 
entre crianças, adolescentes e adultos. O NCC Belém 
agradece a Escola Evarista, que cedeu o espaço, e 
as reikianas, por dedicarem seu tempo ao volunta-
riado.

Durante o eventos foram atendidas 164 pessoas

Dia 23/04, foi realiza-
da a aula inaugural do 
curso de Formação de 
Educadores, patrocinado 
pelo Instituto Cyrela, jun-

tamente com a palestra 
"Motivação e Supera-
ção", com o pedagogo 
Luis Fernando Peres.

Curso de Formação de Educadores foi patrocinado pelo Instituto Cyrela

O piquenique acon-
teceu no dia 27/03, em 
uma tarde chuvosa, mas 
muito divertida.

Forma muitas brinca-
deiras, aula de capoeira, 

lanches deliciosos e a 
alegre presença da coe-
lhinha. As crianças e fa-
miliares puderam confra-
ternizar e vivenciar o real 
sentido da páscoa.

Coelhinha fez a festa com a garotada, mas sem esquecer o verdadeiro sentido da 
Páscoa

Benefícios da musculação em 
pessoas jovens

Antigamente as pessoas 
acreditavam que os adoles-
centes que iniciavam cedo 
com exercícios em acade-
mias teriam dificuldade na 
fase do crescimento em 
razão do levantamento de 
peso, porém, já está cientifi-
camente comprovado que tal 
informação trata-se de mito.

Diversos estudos com-
provam fatores positivos no 
desenvolvimento dos ado-
lescentes e, sendo assim, 
atualmente recomenda-
-se musculação para jo-
vens a partir dos 12 anos.

Entretanto, há restrições na 
prática de alguns exercícios 
de acordo com o biofísico, a 
idade e o sexo. Ainda, é impor-
tante destacar que os exercí-
cios devem começar bem le-
ves, sem grandes cargas de 
pesos e sem complexidade 
no exercício e sua execução. 

Os benefícios da muscula-
ção para os jovens são diver-

sos tais como: Aumento da 
força, diminuição na gordura 
corporal, melhora da auto-
estima, resistência aeróbica, 
previne lesões e dores nas 
costas (principalmente na 
região lombar – associado a 
fraqueza), correção da postu-
ra, aumento da concentração, 
maior flexibilidade e condicio-
namento físico, aumento da 
densidade mineral dos os-
sos (evitando posteriormen-
te doenças ósseas), afasta 
os jovens do sedentarismo 
e melhora sua socialização.

É sempre sugerido no má-
ximo 40 minutos diários e até 
três vezes por semana. Antes 
de iniciar uma rotina de ati-
vidades físicas é importante 
fazer exame médico e avalia-
ção física com um profissional 
habilitado que instruirá a prá-
tica da atividade, respeitando 
as características individuais 
e os objetivos dos alunos.

Ferragem
omercial
aravágio

LTDA.

Aquecedor
a Gás
750BP - GLP
Lorenzetti 

R$ 499,
 

90
 

Esmerilhadeira ANG.
4,5 - 600W
Stanley - STG6115

R$ 199,
 

90
 

Serra Marmore 
1300W 
Vonder - SMV 1300

R$ 249,
 

90
 

Máscara
para Solda  
Automa. s/ reg.
Vonder

R$ 179,
 

90
 

Parafusadeira
a Bateria - 12V 
Vonder -PFV012

R$ 299,
 

90 

Inversor Solda
135A -  220V
Tekna

R$ 499,
 

90
 

Ducha Eletrônica
Advance 
Lorenzetti 

R$ 99,
 

90
 

Torneira
Elétrica Easy
Lorenzetti 

R$ 99,
 

90
 

Lâmpada Led 
Bulbo 9W
Elgin

R$ 7,
 

99
 

Tudo para Construir e Reformar de Ferramentas e Maquinas ElétricasA maior variedades 

51 3250.5651TELE
VENDAS
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Estrada Barro Vermelho, 262
POA - RS - Restinga

Conheça o Delegado da 16ª DP 
da Restinga
Sílvio Kist Huppes, 40 anos, assumiu a 16ª DP a pouco mais de dois me-
ses e buscamos saber um pouco mais deste profissional que junto com o 
comandante do 21º BPM, trabalha para tornar a vida dois moradores mais 
segura

D
elegado de Polícia, 
aprovado em 1º 
lugar no Curso de 
Formação de Dele-

gados de Polícia do ano de 
2008. Iniciou a carreira na 
cidade de Flores da Cunha, 
tendo também atuado em 
outras Delegacias do Vale 
do Taquari e Região Metro-
politana (Novo Hamburgo e 
Canoas). Antes de assumir 
a 16DP era Titular da 20 DP 
de Porto Alegre.

“Pretendo contar com o 
apoio da comunidade, lem-
brando que segurança pú-
blica é dever do Estado mas 
responsabilidade de todos. 
Prioridade no combate aos 
roubos, ao tráfico de dro-
gas, armas, entre outros, e 

atenção a situação de alguns 
condomínios nos quais há a 
saída forçada de moradores 
e a prática de outros crimes.  
Para tudo isso é fundamen-
tal contar com as informa-
ções da comunidade, mes-
mo que de forma anônima”, 
disse o Delegado. 

Pretende também revitali-
zar o prédio da Delegacia de 
Polícia para melhor atender 
a comunidade e melhorar as 
condições de trabalho dos 
policiais civis. Para isso já 
contou algumas lideranças 
comunitárias que estão se 
organizando para buscar os 
recursos, diante da deficiên-
cia financeira do estado.

Como de costume, o Jor-
nal Vitrine apresenta as for-

ças policiais e mesmo algu-
mas ações preventivas, mas 
não trata de crimes específi-
cos nem publica crimes em 
redes sociais, pois entende 
que com isso estaria divul-
gando o criminoso, uma vez 
que mesmo no mundo do 
crime, que está na mídia é 
considerado poderoso. Este 
suposto poder, por sua vez 
seduz especialmente os jo-
vens e adolescentes que aca-
bam por querer fazer parte 
de um determinado grupo. 

Optamos então em dar 
voz a quem está do lado do 
bem, quem faz coisas boas 
pela comunidade e quem 
trabalha pela segurança da 
comunidade, como é o caso 
do Delegado Silvio. 

Uma das missões e melhorar a estrutura da 16ª DP, pois quem procura a delegacia são as vítimas e não os criminosos

Foto: Valtencir Cruz



   Jornal Vitrine Gaúcha • Maio • 20198 Jornal Vitrine Gaúcha • Maio • 2019 9GERAL FEIRA DO PEIXE 2019

Feiras do Peixe fecham com 376,4 toneladas vendidas
Encerrada às 13h da sexta-feira (19/04), a edição deste ano da Feira do Peixe de Porto Alegre registrou vendas totais de 376,4 
toneladas, o que representa uma queda de 6,4% em relação a 2018 – quando foram comercializadas 402 toneladas. O evento 
movimentou cerca de R$ 7,9 milhões, segundo as estimativas dos próprios feirantes.

Os números foram di-
vulgados logo após 
o encerramento pela 
Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico 
(SMDE) e englobam as vendas 
dos três pontos em que a Fei-
ra do Peixe é realizada: o Largo 
Glênio Peres (360 toneladas), a 
Restinga e o Belém Novo (16,4 
toneladas). Ao todo, cerca de 
600 mil pessoas passaram pe-
las locações da feira para garan-
tir o peixe no feriado de Páscoa. 
Além de peixes, firam comer-

cializados artesanatos, vinhos e 
hortifrutigranjeiros. 

"Mais do que um evento co-
mercial, a Feira do Peixe é uma 
tradição de Porto Alegre e uma 
grande amostra da diversidade 
cultural e econômica da nossa 
cidade", explica o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Eduardo Cidade. Ele 
destaca que o preço médio do 
quilo do peixe ficou em R$ 21. 
"Com isso, mesmo registrando 
uma pequena queda no volume 
comercializado, a feira encerra 

com um faturamento maior do 
que o de 2018“, destaca.

“O evento simboliza o em-
preendedorismo dos pescado-
res, constituindo um atrativo 
cultural e turístico para cidade, 
que vem há mais de dois sécu-
los gerando emprego e renda 
para a Capital. O sucesso obti-
do a cada edição nos indica que 
estamos trilhando o caminho 
correto para melhorar a qua-
lidade de vida do pescador e 
oferecer produtos de qualidade 
a preços adequados ao consu-
midor de Porto Alegre e arredo-
res”, afirma o diretor da Divisão 
de Fomento Agropecuário da 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico (SMDE), 
Oscar Pellicioli.

Desde 2017, a feira é pro-
movida sem recursos públicos. 
Todo o valor do evento é custe-
ado pelos feirantes da Colônia 
Z5 de Pescadores e da Associa-
ção de Pescadores (Appesul), 
além de atacadistas e exposito-
res. As três mostras realizadas 
paralelamente têm apoio insti-
tucional da Divisão de Fomento 
Agropecuário da Coordenado-
ria de Promoção Econômica da 

Secretaria Municipal de Dese volvimento Econômico (SMDE).

Lideranças e autoridades com os feirantes de artesanato da Restinga

Foto: Divulgação

Feirantes comemoram as boas vendas na Restinga

Em Belém Novo, também teve bancas de peixes, vinhos, hortifrúti e artesanato

IDEOLOGIA PONDO GESTANTES E NENÊS EM RISCO NO RS

Para começo de conversa precisamos 
estabelecer que é um direito das gestan-
tes darem a luz assistidas por médico 
obstetra dentro de um maternidade regu-
lar. Este direito é uma conquista das mu-
lheres e está sendo posto em risco por um 
movimento irresponsável, obscurantista 
que ideologiza o parto. Irresponsável por 
que parte da desinformação de um nú-
mero significativo de mães, lhes propondo 
o parto em casa e sem a assistência de 
obstetra. Obscurantista, por que nega a 
ciência e a competência técnica do mé-
dico em decidir qual procedimento adotar, 
especialmente em situações de urgência 
como a reanimação cardio respiratória de 
recém-nascido. Ideologiza o parto e a ce-
sariana, tentando fazer parecer que a ce-
sariana seria “machista”, ou praticada em 
detrimento dos interesses da mulher ou 
de seu poder livremente optar.

Aliciamento de mulheres para fazer 
partos sem assistência de obstetra é um 
ato criminoso, deve ser investigado pelas 
autoridades e, muito possivelmente, já le-
vou mulheres a óbito ou foi responsável 
por sequelas em crianças. Este movimen-
to que toma corpo no RS precisa ser des-

mascarado e suas verdadeiras intenções 
reveladas amplamente na mídia, pelos 
obstetras e outros médicos. A decisão por 
parto ou cesariana não é um mero “tanto 
faz” que dependeria somente da opção da 
mãe. Existem gestações de risco e partos 
de risco onde o parto normal não pode ser 
praticado pois significa risco aumentado 
para as mães e as crianças. Não pode ser 
um ato de decisão por quem não é obste-
tra por uma questão de responsabilidade 
técnica. Além disso existem situações de 
emergência em que a mãe sequer está 
consciente para poder fazer um opção.

Existem vereadores em vários municí-
pios do Brasil propondo leis que tentam 
engessar a atividade obstétrica com o úni-
co viés de validar este movimento que tem 
fundo ideológico partidário e que cujos re-
presentantes já perceberam que podem 
ser responsabilizados criminalmente pelo 
aliciamento de mulheres, pelo óbito de 
mulheres, por lesões e óbito de nenês.

Deputado Estadual Dr. Thiago Duarte 
Médico, gineco-obstetra e legista.

União de jornais de bairro visita 
Legislativo da capital

A 
presidente da Câ-
mara Municipal 
de Porto Alegre, 
vereadora Mô-

nica Leal (PP), recebeu na 
quinta-feira (25/4), a União 
dos Jornais de Bairro da 
Capital (Unijob). Durante o 
encontro, que teve a parti-
cipação do vereador Cassiá 
Carpes (PP), os represen-
tantes da União sugeriram 
à presidente do Legislativo 
Municipal a formação de 
parceria de modo que os 
vereadores divulguem mais 
seus projetos de lei em jor-
nais de bairro. 

Segundo Cassiá Carpes, 
os jornais de bairros forta-
leceram suas identidades 

junto às comunidades e 
tornaram-se um importan-
te canal para demandas e 
desejos antes não repre-
sentados. Mônica Leal acre-
dita que a força dos jornais 
de bairro está na sua ca-
pacidade de atingir temas 
globais falando de assun-
tos locais. “Não apenas no 
sentido de negócio, mas 
pelo seu papel social e pela 
importância que a editoria 
tem”, afirma.

A editora do jornal Voz 
da Vizinhança, Carla San-
tos, disse estar honrada de 
fazer parte da Unijob, que 
tão bem foi recebida hoje 
pela presidente da Câmara. 
“Os jornais de bairro têm 

uma grande capilaridade 
junto aos moradores e em-
presários locais. E a verea-
dora demonstrou que sabe 
bem da importância de se 
estar próximo de onde o 
fato acontece”, destacou.

Participaram da reunião 
os jornais Nosso Bairro, O 
Cristóvão, Bairros & Con-
domínios, Jornalecão e Voz 
da Vizinhança. 

Por questões profissio-
nais o Jornal Vitrine não 
se fez presenta na reunião, 
mas destaca a importân-
cia dos jornais de bairro e 
agradece aos colegas edi-
tores de outros periódicos 
que representaram bem a 
Unijob.

“Os jornais de bairro 
abordam pautas que não 
são repercutidas na gran-
de mídia por não agregar 
valor na comercialização 
dos jornais. Mas é através 
do jornal de seu bairro que 
a comunidade fica sabendo 
do que está acontecendo 
na sua região. Além disso, 
o jornal de bairro é gratuito 
para leitor”. Destacou o edi-
tor e proprietário do Jornal 
vitrine, Valtencir Cruz. 

Texto: Guga Stefanello/CMPA

Vereadores Cassiá e Mônica conversaram com representantes de publicações feitas em bairros 
da capital

Foto: Leonardo Cardoso/CMPA
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Aulas do KiLomba com boa avaliação dos 
Alunos e Professores

D
esde de 16 de abril 
de 2019 acontecem 
as aulas do Curso 
Pré-Vestibular Po-

pular KiLomba, organizado 
na Lomba do Pinheiro pelo 
Conselho Popular através da 
sua Comissão de Educação 
e Cultura. O curso funciona 
no Centro de Promoção da 
Criança e do Adolescente 
- CPCA, na Estrada João de 
Oliveira Remião, 4444, para-

da 10, das 19 às 22h. 
Até a aula inaugural, ocor-

rida em 15/04/2019, ha-
viam 75 alunos inscritos e 
20 professores de diversas 
áreas de conhecimento para 
ministrar as aulas de forma 
voluntárias. Os encontros 
tem ocorrido de forma mui-
to entusiasmada pelos alu-
nos e professores, com fre-
quência oscilado entre 30 e 
40 pessoas nas aulas. 

Para cada noite uma equipe de lideranças ficam 
durante todo os períodos das aulas, de segunda à 
quinta-feira, para apoio e auxílios eventuais que ne-
cessitem, ficando assim composta:

SEGUNDA-FEIRA: 
Isnar, Maristela, Rui e Sarai

TERÇA-FEIRA: 
Geovani, Veridiana, Zé da Lomba e Jorge

QUARTA-FEIRA: 
Acir, Luiz, Caio e Rosi

QUINTA-FEIRA: 
Tavama, Cléo, Karina e Margarida

A experiência do KiLom-
ba tem demonstrado que a 
organização popular pode 
ousar com o protagonismo 
de ações afirmativas, diante 
de um contexto controverso 
da conjuntura social do país, 
atualmente, onde o que se 
vê são desmontes das políti-
cas pública emancipatórias. 

O desejo de todas lideranças 
envolvidas nessa proposta 
de Pré-Vestibular é ver alu-
nos aprovados e ingressan-
do na universidade realizan-
do sonhos. 

Parabéns a todos envol-
vidos e que creditam nessa 
iniciativa. Tanto as lideran-
ças, como as instituições e 

empresários da região que 
tem contribuído para o bom 
desenvolver do KiLomba, 
que certamente fará muitas 
histórias no decorrer do seu 
funcionamento.

Por: Francisco Geovani de Sousa 
Coordenador do Conselho Popular 

da Lomba do Pinheiro

Frequência oscila entre 30 e 40 alunos por aula

Foto: Divulgação Conselho Popular da Lomba do Pinheiro

Av. Economista Nilo Wulff, 2100 -Restinga

51 3250.1675 - 986865753
SOMNACAIXARECORDS@HOTMAIL.COM

Pensou em festa, ligue para nós!

Consertos de Alto
Falantes

Campeonato da Liga 
de futebol Sete da 
Restinga Categoria 40 anos
Acontecendo desde o domingo (24/03) o Campe-
onato 2019 da Liga de Futebol Sete da Restinga 
na Categoria 40 anos já está na sua 5ª rodada 
e sempre com jogos muito disputados, mas com 
alta qualidade técnica. 

C
osmos A, está na pri-
meira colocação com 
13 pontos, seguido 
do Restinga com 10 e 

Cosmos B e botafogo, ambos 
com 9 pontos. 

Os dois Cosmos estão nas 
primeiras colocação desde 
as duas primeiras rodadas, 
quando chegaram a dividir 
a liderança. Restinga tam-
bém vem forte, tendo go-
leado por 4 x 0 o Cobal na 
segunda rodada. Cobal este 
que foi campeão do ano pas-
sado, mas em 2019 ocupa 
uma posição intermediária 

na tabela, ficando abaixo da 
expectativa dos torcedores.

Os jogos ocorre todos os 
domingos no campo da Pra-
ça atrás do Super Kan da Av. 
Nilo Wulff e atrai dezenas de 
torcedores que fazem festa 
e apoiam por seus time. 

Devido aos domingos 
chuvosos, que ocasionaram 
adiamento de algumas roda-
das, a 5ª rodada ocorreu no 
feriado de 1º de maio, para 
não comprometer o calendá-
rio do campeonato. 

Foto: Cloir Duarte

Barcelona, com 5 pontos, está numa posição intermediária na tabela

QUARTA RODADA

CLASSIFICAÇÃO

QUINTA RODADA
Cosmos A 3 x 2 Reunidos A
Botafogo 1 x 0 Cosmos B

Baixada 5 x 5 Nigéria
Cobal 0 x 0 Barcelona

Udinese A 1 x 0 Reunidos B
Restinga 8 x 0 Udinese B

Cosmos B 0 X 2 Barcelona
Reunidos 2 X 2 Reunidos b

Cosmos 2 X 1 Restinga
Baixada 0 X 0 Botafogo
Nigéria 1 X 2 Udinese A 
Cobal 9 X 1 Udinese B

1 - Cosmos A - 13 pontos
2 - Restinga -  10 pontos
3 - Cosmos B -  9 pontos
4 - Botafogo -  9 pontos
5 - Udinese A -  8 pontos
6 - Baixada 7 -  pontos
7 - Cobal 5 -  pontos

8 - Barcelona 5 -  pontos
9 - Reunidos A -   3 pontos
10 - Reunidos B -  3 pontos
11 - Nigéria - 2 pontos
12 - Udinese B – 0 pontos

O Vitrine na Balada desta edição foi na tradicional Festa Flash Back 
da som na Caixa Records, ocorrida no sábado (06/04) na Associação 
do Comércio e Indústria da Restinga (ACIR). 
Repetindo o sucesso de edições anteriores, a festa contou com o 
apoio do comércio da região e manteve a fama de ser um evento de 
muita descontração, confraternização e respeito, com famílias intei-
ras participando e confraternizando com amigos, dançando ao som 
de músicas dos anos 70, 80 e 90. 
Parabéns à Som na Caixa Records e a todos que ajudaram ou patro-
cinaram este evento que é sempre uma das festas mais esperadas 
e badaladas da Restinga. 

Foto: Valtencir Cruz
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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

CAVALGADA DE SÃO JORGE

SOB NOVA DIREÇÃO

Av. Economista Nilo Wulff, 902 - Restinga
3250.1010

TELE ENTREGA

TELE ENTREGA DE PIZZAS
DAS 11h30 ÀS 23h30

BROTINHO
2 SABORES

R$ 25,00
25cm

MÉDIA
2 SABORES

R$ 40,00
30cm

FAMÍLIA
4 SABORES

R$ 55,00
40cm

TT

25cm
$ 4

3

T

25cm

3

NA COMPRA DE PIZZA FAMÍLIA
RETIRADA NO BALCÃO, 

GANHE UM GUARANÁ 2L

26ª Cavalgada do Extremo Sul em homenagem à São Jorge 
promovida pelo Templo Universal  da Paz Pai Francisco de Luanda

O Templo Universal da 
Paz Pai Francisco de Luanda 
– Tala realizou no domingo 
(28/04)) a 26ª edição da Fes-
ta de São Jorge. A atividade é 
marcada por uma grande ca-
valgada, com a participação 
de mais de 3 mil cavaleiros, 
em uma extensão aproxima-
da de 16 km, entre os bair-
ros Belém Novo e Lami. A 
homenagem ao Santo da Ca-
padócia, que no sincretismo 
da umbanda é representado 
pela figura de Ogum Guerrei-
ro, teve início em 1993 com 
apenas dois participantes e 
hoje, diante da grande par-
ticipação popular, faz parte 
do Calendário Oficial de Por-
to Alegre. Desde a primeira 
edição os cavaleiros são mo-
bilizados pelo tradicionalis-
ta Armando Fraga da Rocha, 
sendo um grande parceiro 
de Mestra Tala e um dos res-
ponsáveis por fazer deste 
evento um dos principais do 
nosso estado.

Sob a coordenação da Mes-
tra Tala Santos, as atividades 
se iniciaram às 9h, com a sa-
ída dos cavaleiros do ponto 
de concentração no bairro 
Belém Novo, nas proximida-
des da garagem dos ônibus. 
Dali, os participantes segui-
ram até o Castelo Sagrado 
do Pai Ogum, localizado no 

bairro Lami, onde juntamen-
te com outros 35 templos 
integra Templo Universal da 
Paz Pai Francisco de Luanda, 
entidade religiosa fundada 
por Mestre Luiz Correa da 
Silva e Gedi dos Santos Silva, 
em 1950. 

Já no Templo, por volta 
das 12h30min, prossegui-
ram as homenagens com 
a realização de um ritual 
para receber os cavaleiros 
e as autoridades presentes. 
Integraram a cavalgada re-
presentantes do movimento 
tradicionalista gaúcho, inte-
grantes da Brigada Militar, 
de diversos haras sediados 
no extremo sul, e outros seg-
mentos de fiéis de São Jor-
ge. À tarde, continuaram os 
trabalhos sob a coordenação 
da Mestra Tala, com a reali-
zação de sessão em e passes 
espirituais aos presentes. 

Fotos: Valtencir Cruz

Cavaleiros já eram aguardados por centenas de fiéis no Castelo Sagrado

Ao longo do caminho mais pessoas iam se juntando à procissão, tanto a pé quanto a cavalo

Sobre São Jorge
Jorge é um santo cató-

lico que viveu na Turquia, 
mais precisamente na re-
gião da Capadócia. Após a 
morte de seu pai mudou-se 
para a Palestina, onde tor-
nou-se padre e guerreiro. 
Posteriormente iniciou sua 
carreira militar (ingressou 
no exército), recebeu os tí-
tulos de Capitão do exérci-
to Romano e conde da Ca-
padócia.

Ao receber ordens para 
combater adeptos do cris-
tianismo, vindas do Impe-
rador Diocleciano, o sol-
dado Jorge rebelou-se e 
passou a sofrer repressão 
e torturas, castigos dos 
quais milagrosamente saiu 
ileso. Por fim, foi decapita-
do por Diocleciano em Ni-
comédia, no dia 23 de abril 
de 303. Este dia então, 23 
de abril, é o dia de São Jor-
ge. 

No Templo, Mestra Tala junto com as autoridades, transmitiu suas palavras de paz e fé

Foto: Divulgação

Mestra Tala com o editor e proprietário do Jornal Vitrine, 
Valtencir Cruz

O Templo Universal da Paz Pai Francisco de Luanda está localizado na Estr. Luiz Corrêa 
da Silva, 220, bairro Lami e informações podem ser obtidas pelos 
fones (51) 3258-6270/98188-1008.



   Jornal Vitrine Gaúcha • Maio • 201914 Jornal Vitrine Gaúcha • Maio • 2019 15ENTRETENIMENTO CLASSIFICADOS

Apartamento na Restinga, dois 
quartos, sala, cozinha, área de 
serviço, ventilador de teto, gara-
gem fechada. Ótima localização. 
Valor incluso o condomínio: R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento reformado na Res-
tinga, 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço, 
ótima localização. Confira. R$ 
700,00. 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 
com condomínio incluso. R$ 
600,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Aluga-se casa na Restinga, com 
dois quartos, sala, cozinha, área 
e serviço, churrasqueira, com 
pátio área externa, totalmente 
murada. R$ 680,00.Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978446 What-
sApp

Casa na Restinga, com 01 dor-
mitório, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço. R$ 450,00. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Aluga-se casa na Restinga, 
com um quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Valor R$ 480,00. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Linda casa na Lomba do Pinheiro, 
com dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço 
e vaga para carro. Venha agen-
dar uma visita conosco! R$ 
750,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Casa com ponto comercial na 
Restinga, localizada numa das 
avenidas mais movimentados 
do Bairro Restinga, um dormi-
tório, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem com 
churrasqueira, vaga para até três 
carros. Próximo Açougue, Fei-
ras e Supermercados, Baladas, 
Comércio, Escolas Particulares, 
Escolas Públicas, Farmácia, Hos-
pital, Lotérica, Ponto de Ônibus, 
Ponto de táxi, Posto de Saúde. R$ 

230 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Padaria com infraestrutura com-
pleta na Restinga, maquinário 
de produção, espaço para servir 
café para clientes, pronta para 
trabalhar em excelente localiza-
ção. Confira!!R$ 120 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978446 
WhatsApp

Casa comercial de esquina para 
duas avenidas, na entrada do 
bairro Restinga, excelente para 
comércio. Confira!! R$ 260 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Casa na terceira unidade da Res-
tinga, três quartos, sala, sala de 
jantar, garagem, dois banhei-
ros. R$ 210 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978446 What-
sApp

Lindo sobrado em condomínio 
portaria 24 horas, 2 dormitórios, 
sala, cozinha,banheiro, área de 
serviço, área de lazer, infraes-
trutura completa. Confira! R$ 
160 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 

985978446 WhatsApp

Casa na Restinga, de três quar-
tos amplos, um sento suíte, sala, 
banheiro social, cozinha ampla, 
garagem para dois carro, ótima 
localização, R$ 170 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978446 
WhatsApp

Apartamento na Restinga em 
excelente localização, dois quar-
tos, sala, cozinha área de serviço. 
Aceita financiamento. R$ 105 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Excelente apartamento na Res-
tinga, bem localizado ,2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço,garagem individual, 
pronto para morar. Confira!! R$ 
95 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Lindo apartamento na Res-
tinga, semi-mobiliado, móveis 
sob medida próximo à ave-
nida, 2 dormitórios, sala, 
c o z i n h a , b a n h e i r o , p r o n t o 
para morar.Confira!! R$ 120 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento com excelente loca-
lização na Restinga, dois dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem fechada. R$ 
110 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978446 WhatsApp

Lindo apartamento na Res-
tinga, em ótimo localização, 
2 dormitórios,sala, cozinha, 
banheiro,área de serviço,janelas 
em alumínio. R$ 115 mil.Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978446 
WhatsApp

Sobrado na Restinga, de dois 
quartos sala, cozinha ameri-
cana, área de serviço, um lavabo, 
um banheiro, em condomínio 
fechado, lugar tranquilo, pronto 
pra morar. Aceita financiamento 
bancário. R$ 155 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 

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

ÁRIES  21/03 a 20/04

 É importante trabalhar as mágoas e os 
ressentimentos que estão pesados, e sua 
alma já está cansada. Equilibre os sentimen-
tos, que tudo vai dar certo!

AMOR: A semana lhe proporciona duas 
situações para os assuntos do coração: a 
primeira é lidar com a realidade dos fatos, 
que não são fáceis e podem ser geradores 
de situações cármicas entre vocês.

 TRABALHO: É necessário assumir as 
rédeas em seu trabalho. Existem desafetos 
fortes que interferem em seus resultados, 
portanto é importante lidar com determi-
nação e consciência, e a sua postura será 
imprescindível para obter resultados.

TOURO 21/04 a 20/05

É uma semana maravilhosa para iniciar 
uma nova postura profissional. Uma ex-
celente oportunidade para problematizar 
sobre as responsabilidades que devem ser 
assumidas neste ano.

AMOR: A forma como vem lidando com 
o seu trabalho e rotina preocupa demasia-
damente o cônjuge. É positivo interagir com 
a pessoa amada com maior flexibilidade e 
abertura sobre a sua vida e seus planos.  

TRABALHO: É importante analisar os re-
sultados financeiros e investimentos depos-
itados no trabalho. Os cursos ou viagens a 
trabalho vêm com exigências e pedem de 
você dedicação total. 

GÊMEOS 21/05 a 20/06

Essas experiências dificultam o relaciona-
mento ou a troca com uma pessoa impor-
tante. O que está ótimo são os projetos e a 
abertura para uma fase mais feliz, mas não 
se esqueça de que deve agir com a ver-
dade e a justiça.

AMOR: Analise com atenção o que vem 
esperando do cônjuge, porque o céu alerta 
que ele(a) não está em condições de intera-
gir com a verdade. 

TRABALHO: É uma semana difícil. Você 
está sem foco e com dificuldades para lidar 
com uma figura feminina em seu ambiente 
de trabalho. Os projetos devem ser reformu-
lados. des em grupo.

CÂNCER 21/06 a 20/07

 É uma semana ótima para desenvolver os 
seus planos, principalmente para dar inícios 
a novas experiências em grupo.

AMOR: Mas se houver resistência vindo 
de algum de vocês, a troca pode se tor-
nar insustentável. Se estiver sozinho, é ne-
cessário sair da rigidez e do julgamento.

TRABALHO: É uma semana de oportuni-
dades de crescimento no trabalho, entretan-
to o vejo sem foco ou inseguro para seguir 
cem por cento, do jeito que você gosta.

LEÃO 21/07 a 20/08

O cônjuge está cego para algumas situa-
ções, ou com expectativas demasiadas para 
obter resultados financeiros. É uma semana 
em que ambos devem examinar os resulta-
dos e o que esperam um do outro, porque 
somente assim terão resultados mais fa-
voráveis. 

AMOR: É uma semana em que ambos 
devem examinar os resultados e o que es-
peram um do outro, porque somente assim 
terão resultados mais favoráveis.

TRABALHO: Você está consciente da 
situação, e isso é um ganho positivo para 
obter resultados, entretanto os desafios são 
visíveis, e a experiência exige de você con-
hecimento e ética.

VIRGEM 21/08 a 20/09

É uma semana maravilhosa para mudar 
as ideias, e melhor: ampliar a sua visão so-
bre a vida.

AMOR: As limpezas emocionais ainda 
acontecem, mas com maior preparo de am-
bos. O cônjuge transita uma fase delicada 
de sentimentos que devem ser ajustados 
para o momento presente, mas isso já está 
sendo feito.

TRABALHO: Para que os resultados se-
jam alcançados, você precisa desenvolver 
as suas competências e vocação. O céu 
aponta que isso está sendo altamente de-
safiador: acreditar mais em você!

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIÃO  21/10 a 20/11

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que afeta o seu trabalho, a rotina e a 
saúde. Analise a sua rotina e a qualidade de 
seu trabalho.

AMOR: Você inicia uma nova etapa em 
sua vida afetiva. O cenário é de inovações e 
abertura para explorar os seus sentimentos 
na troca. 

TRABALHO: É uma semana de muito 
trabalho. É uma semana pesada, com ativi-
dades que devem ser entregues com prazo, 
desafios na interação com a chefia e avalia-
ções do seu trabalho.

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

É uma semana ótima para dar novos pas-
sos em seu trabalho. Novas oportunidades 
podem acontecer, assim como uma atua-
ção mais direta com funcionários e colegas 
de trabalho.

AMOR: O caminho para o amor está ab-
erto e favorável, entretanto existem situa-
ções do passado que podem bloquear 
essa entrada. Reflita sobre suas posturas e 
julgamentos. A sua permissão é necessária. 

TRABALHO: É uma semana excelente no 
trabalho. Os caminhos estão abertos e fa-
voráveis para o seu desenvolvimento.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

É uma semana importante para ressignifi-
car os sentimentos e expectativas deposita-
das na convivência familiar. 

AMOR: O passado interfere negativa-
mente em suas escolhas afetivas ou causa 
mal-estar para o relacionamento atual. Você 
não está feliz e prejudica a troca na intimi-
dade.

TRABALHO: É uma semana ótima para 
dar novos passos em seu trabalho. A ex-
periência pode trazer oportunidades em 
outros locais de trabalhos ou mesmo uma 
mudança positiva no próprio ambiente de 
trabalho.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

O maior desafio está no desenvolvimento 
em grupo e situações que desafiam os seus 
rendimentos. Outra situação a ser analisada 
está em mágoas e ressentimentos que afe-
tam a família.

AMOR: O maior desafio está no desen-
volvimento em grupo e situações que de-
safiam os seus rendimentos. Outra situação 
a ser analisada está em mágoas e ressenti-
mentos que afetam a família. 

TRABALHO: Você estará mais comunica-
tivo e empregando muito bem as palavras 
e as ideias.

PEIXES  22/02 a 21/03

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que afeta as relações próximas, princi-
palmente as relações com parentes. O céu 
colabora para a concretização de acordos 
ou negociações para investimentos e paga-
mentos de contas.

AMOR: É uma semana para conversar e 
esclarecer situações que vem reservando. 
O sexo e a troca mais íntima são pontos a 
serem discutidos na relação.

TRABALHO: É imprescindível elaborar 
ideias estruturais e expor suas ideias com 
pessoas que estão envolvidas com os mes-
mos projetos de trabalho. 

É uma semana importante para dar início 
a planejamentos que envolvem heranças, 
investimentos, aposentadoria e qualquer 
tipo de recurso material que traga coisas 
novas e significativas para o momento. 

AMOR: O cônjuge passa por uma fase 
positiva de crescimento e boas oportuni-
dades. Atenção com as interferências da 
família em sua relação. 

TRABALHO: É importante entender que 
os aspectos ainda estão vigentes, entretanto 
caminhando para o fim. O foco e a dedica-
ção no trabalho são exigências que não po-
dem ser destacadas.

CLASSIFICADOS

R$ 20,00
A PARTIR

Garota 
&  Garoto

de maio

2019 18 21h

E N S I N O  D I N Â M I C O

TECH
CURSOS

CTG Porteira da Restinga - POA

r$ 2.400 Reais 
de premiação em dinheiro 

M O D E L S 2 0 1 9

categorias
garotinha dos 6 aos 11

juvenil dos 12 aos 17

adulto dos 18 aos 29

master dos 30 aos 39

Sênior dos 40 aos 60

garotinho dos 6 aos 11

garoto dos 13 aos 29

plus size

Matriz RESTINGA: Av. Economista Nilo Wulff, 4126 Sl.4 
(em frente ao terminal de ônibus Restinga)

51 98466.7747 - 98518.2426pRODUÇÃO

INSCRIÇÕES:

coordenação TAIS maciel PROF. GUGAS KONRAD

Rua C, n°120 - Vila Castelo Restinga
51 3266.1779 - 99833.1718 - 98554.9953

Aproveite Novidades e Promoções
FERRAGEM E AGROPECUÁRIA

JARETA

Est. João Antônio da Silveira, N° 1960 - Restinga

51 3261.2245 Eletromouraloja

Eletromoura loja51 99677.6529
contato@eletromoura.com

Venha conferir o melhor para seu filhos!
Rua Ruben Pereira Torelli, 1255 - Restinga

Email: lojageitocroaca@gmail.com
Aceitamos cartões | Faça seu cartão da Loja

Av. Nilo Wulff, n°240 - Restinga
51 98645.1802    | Aceitamos Cartão

Tele Busca
Todo carinho que seu pet merece!

Est. João Antônio da Silveira,
4305 /117 - Restinga

986.153.488     985.982.210
Aceitamos cartões thielle festa

Rua Oscar de Oliveira Ramos, nº 4145
(ao lado do Bazar Forte Video) - Restinga

51 98150.2838    - 3249.5136
AZ Plus Size az_plus_size

PROBLEMAS COM SUA VISÃO?

PORTO ALEGRE

51 3250.1455 51 3044.1307

ALVORADA
Nós podemos te ajudar!

Rua Ten. Aryzoli Fagundes 
2051 - Restinga

Rua Oceania, 19 | SL. 07
Pda.47 | Passo do Feijó

Canecas - Camisetas - Almofadas 
Toalhas - Brindes - Chaveiros 

Lembrancinhas  e outros

51 98407.3015

51 3022.3550  51 98535.2720
Matriz RESTINGA: Av. Economista Nilo Wulff, 4126
Sl.4 (em frente ao terminal de ônibus Restinga)

Est. João Antônio da Silveira, 1823 - Restinga
(em frente a Rainha das Noivas do outro lado da rua)

WilsonWilson
FOTOS E FILMAGENS

Batizados - Casamentos
Formaturas - Aniversários
Festas em Geral

Batizados - Casamentos
Formaturas - Aniversários
Festas em Geral

51 3232.9926 - 99832.4671 - 98530.467151 3232.9926 - 99832.4671 - 98530.4671

Av. Nilo Wulff, 4126 - Sala 7
51 98418.2557

Cartões de visita - Folders - Lonas
Faixadas - Cavaletes e muito mais

Secret Lingerie
995.703.300   
997.790.077

51 3266.3266 | 99386.1766

MassoterapeutaMassoterapeuta
51 98542.9025

GEEKANECAS
Produtos Personalizados

e Moda Feminina

AZ
Plus Size

Quem pensa, vê a diferança.

PIPOCA
dede

nana PERIFERIA

Decoração e brinquedos

Thielle FestasThielle Festas

Horário de atendimento

Av. Nilo Wulff, 4101Av. João Antônio da Silveira, 
n° 2001 -  4101

Das 8h30 até meia noite

TODOS OS DIAS

51 98430.0030

Kayllane
          Modas

Kayllane
          Modas

51 98591.5410

TOZATTI
Agropecuária e     Ferragem

RAÇÕES PARA:
Cães -Gatos- Cavalos-Aves-  Pássaros-Peixes- Tartarugas

BREVE BANHO

Av. 262 -
-

Beliza
3249.645551 99266.9599

Restinga Velha

TOSAE
SHARONSHARON
 SALÃO  DE  BELEZA

 CORTES UNISSEX
MANICURE 
PEDICURE

 Av. Belize, 86 - Restinga Velha

E N S I N O  D I N Â M I C O

TECH
CURSOS

51 98478.5687 - 99124.3457

KATIA CEZIMBRAKATIA CEZIMBRA

Reduza suas medidas!
Faça uma Drenagem Linfática

Reduza suas medidas!
Faça uma Drenagem Linfática

Artesanato
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