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Bairros: Restinga, Extremo Sul e 
Lomba do Pinheiro
51. 3266 3266 - 51. 99386 1766
jornalvitrine@jornalvitrine.org
www.jornalvitrine.org

1 EXEMPLAR POR PESSOA
GRATUITO

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766

Foto: Michaell Escouto Fotografia

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

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

Assessoria Financeira

A Facilita é especializada  em

gestão de pequenas e médias

empresas de diversos segmentos.

Atua nas áreas de organização,

planejamento e terceirização 

das rotinas financeiras, com foco

no crescimento sustentável de

cada negócio.

(51) 98940 8248
contato@facilitafinancas.com.br www.facilitafinancas.com.br

Sempre o Melhor para o seu Pet

3268.5000
Av. Edgar Pires de Castro, 1710/Loja 16 - Hípica
www.armarinhogaucho.com.br

Feliz dia dos
Namorados 

Feliz dia dos
Namorados 

 Mimo para quem você ama Mimo para quem você ama

Mulheres empreendedoras da Restinga 
se reúnem para fazer negócios
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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

A Ferragem Comercial Caravágio está localizada na 
Estrada do Barro Vermelho, 262. Fone (51) 3250.5651.

Ferragem Comercial Caravágio auditou a edição de 
maio com 10 mil exemplares

A edição de maio (nº 211), foi 
auditada na Ferragem Comercial 
Caravágio, onde Rodrigo Vicente, 
Fabiane Silveira e William Roza 
Marquet atestaram que haviam 40 
pacotes de 250 jornais cada, to-
talizando os 10 mil exemplares. 
William ainda verificou a nota fis-
cal de impressão emitida pela Zero 
Hora, com especificação da mesma 
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. “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.

Rodrigo Vicente, Fabiane Silveira e William Roza Marquet atestaram que haviam 10 mil exemplares

Foto: Valtencir Cruz

LIGUE 4003-3687 tenda.com
ACESSE

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

LANÇAMENTO EM CANOAS
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Ilustração artística da portaria

USE SEU FGTS

 ESTÂNCIA
BELLA

Memorial de Incorporação do Bella Estância, registrado sob o R. 8, da matrícula nº 125.871, do Registro de Imóveis de Canoas - RS. *Informe-se sobre tabela de preços vigente e condições de pagamento com os consultores de vendas. Os 
acessórios de produção, móveis, revestimentos de piso e parede, forros, luminárias, painéis, armários e equipamentos da imagem são meramente ilustrativos e não fazem parte do contrato de aquisição. O detalhamento dos serviços, 
equipamentos e acabamentos deste empreendimento consta no memorial descritivo, na convenção de condomínio e no compromisso de compra e venda. A vegetação que aparece na imagem está em porte adulto. O porte da vegetação 
será atingido após alguns anos da entrega do empreendimento. CRECI 22559-J. 
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DIVERSOS TAMANHOS
DO 44 AO 60

MASCULINO E FEMININO

FACEBOOK.COM/ESTILOPLUSROUPASPLUSSIZE @ESTILOPLUSOFICIAL

VENHA CONHECER 
NOSSAS LOJAS! 51  3573 5551  -  984 828 575

Estrada Chacará do Banco, 310 - Restinga 

MECÂNICA

ELÉTRICA

TROCA DE ÓLEO E FILTRO

SUSPENSÃO

INJEÇÃO

FREIOS

EMBREAGEM

MOTOR DIESEL



   Jornal Vitrine Gaúcha • Junho • 20194 Jornal Vitrine Gaúcha • Junho • 2019 5GERAL INFORME PUBLICITÁRIO

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

Clientes do Super Kan receberam prêmios em maio
Parceria do Super Kan com seus fornecedores das marcas de farinha Maria Inês (Moinho Santa Maria), Vital 
(indústria de pães) e Biscoitos Dissan, fez a alegria de 9 clientes sortudos em sorteio realizado no dia 12 de maio 
acompanhado pelo Jornal Vitrine.

Confira os sorteados em cada loja:
LOJA 
AV. NILO WULFF

LOJA 
EST. JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA

LOJA 
AV. EDGAR PIRES DE CASTRO

Carlos Alberto Alves 
Ganhou a cafeteira

Rosaleti Alves 
Ganhou o forno elétrico

Karla Caroline S. S. Machado 
Ganhou a cesta de biscoitos Dissan

Maria Albertina S. da Silva 
Ganhou a cesta de biscoitos Dissan

Julice Nazário Pinto 
Ganhou a cafeteira

Gabriela Lima da Silva 
Ganhou o forno elétrico

Iroxima Blasina 
Ganhou a cesta de biscoitos Dissan

Vagner dos Santos Cardoso 
Ganhou a cafeteira

Alice C. de Mello
Ganhou o forno elétrico

Sorteio da cesta de produtos Dissan na loja da Est.. João 
Antônio da Silveira

Sorteio do Forno Elétrico na loja da Av. Nilo Wulff

Sorteio da Cafeteira realizado na loja da Av. Edgar 
Pires de Castro

Parceria do Super Kan com seus 
fornecedores das marcas Farinha Maria 
Inês (Moinho Santa Maria), Vital (Indús-
tria de Pães) e Biscoitos Dissan, fez a 
alegria de 9 clientes sortudos em sor-
teio realizado no dia 12 de maio acom-
panhado pelo Jornal Vitrine.

Cada uma das três lojas do Super 
Kan sorteou um forno elétrico, ofereci-
do pela Farinha Maria Inês, uma cafetei-
ra oferecida pela marca de Pães Vital e 
uma cesta de produtos Dissan ofereci-
da pela indústria da marca. Para cada 
prêmio os clientes depositaram seus 
cupons em urnas específicas de cada 
marca, com seus dados de contato e 
respondendo à pergunta “Qual é o mas-

cote do Super Kan?”
Às 20h foi realizado o sorteio na 

loja da Av. Nilo Wulff, às 20h30 na loja 
da Estrada João Antônio da Silveira e às 
21h na loja da Av. Edgar Pires de Castro. 
Nos três sorteios foi seguido o mesmo 
sistema, sendo solicitado a uma criança 
que fazia compras na loja (com autori-
zação dos responsáveis), para que tiras-
se um cupom da urna. Em cada loja três 
crianças foram convidadas, dando total 
transparência ao processo. 

Os prêmios são uma forma de agra-
decimento do Super Kan e seus forne-
cedores aos seus clientes que com sua 
presença no seu dia a dia ajudam a con-
solidar o Super da Família. 

Fotos: Valtencir Cruz

PA Z
A paz só surge no cora-

ção do homem quando o 
espírito humano associado 
com o Espírito de Deus go-
verna a alma e o corpo do 
homem. Esta é a verdadei-
ra paz, que deixa o homem 

em harmonia com Deus, 
consigo mesmo e com os 
demais semelhantes. O 
mundo não fornece esta 
maravilha. Apenas Deus 
pode nos dar esta paz ma-
ravilhosa.

CD - Paz
Como viver em paz em um mundo tão perturbado como o que 
vivemos? Jesus disse: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; 
não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso co-
ração, nem se atemorize” (João 14:27). As mensagens, orações 
e músicas do CD Paz o ajudarão a encontrar a verdadeira paz, 
que excede o entendimento humano e vence qualquer dificul-
dade.

TEMA: Autoajuda
CATEGORIA: CDs
CARACTERÍSTICAS: 1 CD Mp3

Av. Est. Av.
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.

Bombom Nestlé
Especialidades 300g

6,99un.

Achocolatado em pó 
APTI Power SC 700g 

6,99un.

Massa Orquídea 
Concha/Espaguete/Parafuso/

Penne/Rigatoni 500g

2,19un.

Biscoito Parati Café Iguaçu 
Trad./Extra Forte 

500g

6,59un.

Batata Palha 
Della Nonna 80g 

2,19un.

Milho de Pipoca 
Fritz&Frida

 Nacional 500g

1,99un.

Mistura para 
Bolo APTI SC. 400g

1,99un.

2,89un.

Água e Sal/C. Cracker/Maria/
Maisena/Leite 370g

Pipoqueira Docesar
 3,7L N20 R117

46,90un.

Lava-roupas em
 Pó Gota Limpa 1kg Amaciante YPÊ 2L

6,50un.14,90un. 4,29un.0,99un.

Refresco em
 Pó Trink 25g

0,79un.

Molho de Tomate 
Predilecta REF.SC. 340g

1,19un.

Vinho Quinta do 
Morgado Tinto 

Seco/Suave 750ml 

9,19un.

Chaleira Mundiart
 Inox c/ Apito 2L R1418

Cerveja Amstel
 LT 473ml 

2,99un.
Edredom Conforto 

Casal Extra 215X230cm

63,90un.

Aquecedor Cadence
 Termovent 127V AQC412

77,90un.

33,90un.

Pague

Leve

Levando 4

Refrigerante 
Coca-Cola Trad. 2L

5,69un.

5,99un.

5,

Chaleira Mundiart
 Inox c/ Apito 2L R1418

Rapadura Santo Antônio 
Crokito 140g

2,89un.

Pipoqueira Docesar

Leve 12

Pague 11Pague 11

Papel Higiênico 
Mili Neutro

 folha simples 12x60m
Detergente Líquido
 YPÊ Clear 6X500ml 

8,99un.

Guardanapo Prolanche
 c/50 19,5X22cm

3,99un.

Desinfetante
 Gota Limpa 2L

Prof. Wagner Tavares
CREF 016990

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

A doçura para quem doa e para quem recebe

Benefícios da musculação no inverno

No sábado (19/05) foi realizada uma 
ação social que trouxe chocolates, do-
ces e muito carinho para as crianças e 
adolescentes do Barro vermelho. Com a 
parceria do Professor Wagner Tavares e 
Caesc, foram contempladas 215 crian-
ças, que receberam estes mimos com a 
maior alegria. 

Tendo em vista que a Páscoa é um 
momento em que renovamos nossa fé 
em um mundo melhor e mais justo, por 
isso é importante exercitar a solidarieda-
de, estender a mão ao próximo, colocar 
em gestos e ações aquilo que acredita-
mos ser as mudanças necessárias para 
toda a humanidade, atuando em nossas 
cidades, em nossas comunidades. Felicidade estampada no rosto quem doa e de quem recebe

A maioria das pessoas quando entram em 
uma academia de musculação visam obter ga-
nho de massa muscular ou emagrecer de for-
ma rápida, porém isso é muito perigoso.

Geralmente há uma maior busca pela boa 

forma durante o período de primavera, pois 
sempre há uma preocupação maior com a 
estética do corpo em razão do verão que se 
aproxima.

Infelizmente as pessoas que desejam o re-
sultado rápido lotam as academias meses an-
tes do verão e quando não há o devido acom-
panhamento profissional, instrução adequada 
ou conhecimento sobre o esporte que estão 
praticando, sofrem lesões musculares ou a utili-
zação de produtos proibidos como anabolizan-
tes que desregulam todo o sistema hormonal e 
trazem diversos males à saúde.

Poucas pessoas sabem que o treinamen-
to realizado durante o período de inverno é o 
mais indicado para o ganho de massa muscu-
lar, principalmente se houver uma alimentação 
adequada seguida de suplementação saudá-
vel.

Portanto, para quem deseja entrar no ano de 
2020 em boa forma, a melhor orientação é ini-
ciar o treinamento é agora.

Professor Wagner Tavares dando orientação na academia
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Líder comunitário destaca 
importância do Centro de 
Artes e Esportes na Restinga
Morador do bairro há 40 anos, José Ventura citou inclusão social que deverá 
ser oportunizada pelo CEU

A Câmara Municipal de Porto Alegre abriu 
espaço, na Tribuna Popular durante a ses-
são ordinária da segunda-feira (6/5), ao 
representante do Complexo Esportivo Bar-
ro Vermelho, José Luís Vieira Ventura. Na 
oportunidade ele abordou a importância 
dos Centros de Artes e Esportes Unificados 
(CEUs), mais especificamente o do bairro 
Restinga que, como salientou, já tem 95% 
das obras concluídas. 

Ventura também apresentou sua trajetó-
ria dentro do bairro como líder comunitá-
rio. “Sou morador da Restinga há mais de 40 
anos”, destacou ao citar os seus 30 anos de 
trabalhos prestados com a comunidade.  “A 
minha entidade atua com o esporte e com a 
cultura como uma forma de inclusão social”, 
destacou.

Acerca da importância do CEU da Restin-
ga, Ventura falou que sua comunidade con-
vive com um alto índice de vulnerabilidade 

social, e que a maioria das crianças tem mui-
to tempo ocioso. Sublinhou, entretanto, que 
o Centro vai representar, para o bairro, uma 
alternativa positiva: a inclusão social. Como 
defensor da apropriação do espaço público 
pela comunidade, Ventura expressou a sua 
satisfação: “Ver o sorriso de uma criança 
vale mais que qualquer dinheiro, vale mais 
que qualquer coisa”. Descreveu, com isso, 
o Centro. Falou que a entrega da obra está 
prevista para este ano, e que a inclusão pro-
posta abraça, inclusive, o deficiente visual: 
“o CEU tem plaquetas de acessibilidade em 
braile”, observou ao salientar que “a estru-
tura é uma praça pública e será de livre aces-
so nos três turnos, sem grades”. Conforme 
destacou, o local contará com espaço aber-
to, quadra coberta e dois prédios.

Texto: Bruna Schlisting Machado / CMPA

Edição: Marco Aurélio Marocco / CMPA

Após a apresentação na tribuna, concedeu entrevista à TV Câmara

Na tribuna da Câmara Municipal, Ventura destacou obra que deverá aten-
der jovens ociosos

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Elson Sempé Pedroso / CMPA

Executivos da Caixa 
visitam o CEUS 
Restinga
Executivos da Caixa Econômica Federal fizeram 
uma visita guiada ao CEUS Restinga na manhã da 
sexta-feira (24/05). 

De acordo com a comuni-
cação social da Caixa, o obje-
tivo é verificar como andam 
os trabalhos, uma vez que se 
aproxima o dia da inaugura-
ção e também para agendar 
uma visita do diretor do ban-
co, possivelmente dentro do 
mês de junho. José Ventura 
acompanhou os executivos, 
explicando cada detalhe so-
bre a obra que está pratica-
mente concluída. 

Angélica Correa, supe-
rintendente executiva de 

Habitação, Marcos Oliveira, 
superintendente executivo 
de Governo, Iuri Jadovski, 
gerente de governo, Lucia-
ne Alves, coordenadora de 
Logística, Raquel Schulz, 
coordenadora de Marketing, 
Aline Mônaco, assessora exe-
cutiva de negócios, Marco 
Aurelio Alves, supervisor de 
Habitação, Fabricio Dadda 
Soares, assistente Pleno e RF 
Marketing, Comunicação e 
Cultura Porto Alegre, RS. 

Mulheres empreendedoras da Restinga se reúnem 
para fazer negócios
Na noite da quarta-feira (29/05), 80 mulheres empreendedoras do bairro Restinga se reuniram na Associação do Comércio e Indús-
tria da Restinga (ACIR), para fazer e falar de negócios.

O Projeto Empreendedo-
ras da Restinga partiu da 
percepção da empresária do 
ramo de saúde bucal, Rober-
ta Capitão que, ao implantar 
estratégias de marketing di-
gital em sua empresa, ob-
tendo ótimos resultados, 
identificou que grande par-
te dos moradores da região 
não consomem produtos e 
serviços no seu bairro. Neste 
momento se perguntou: por 
quê? Se temos produtos e 
serviços de qualidade e pre-
ços competitivos. O que leva 
as pessoas a saírem do bair-
ro para consumir?

Os questionamentos fo-
ram surgindo e as soluções 
também. Dentre elas, o diag-
nóstico de que é preciso se 
comunicar melhor com os 
clientes, estabelecer redes 
de relacionamento e traba-
lhar a cultura de valorização 
do empreendedorismo local. 

Assim surgiu a ideia de 
implantação do projeto 
“EMPREENDEDORAS RES-
TINGA”, que foi divulgado 
pelas redes sociais, inclusi-
ve o WhatsApp, criação de 
um site e o tradicional boca 
a boca. Em três semanas, 
o projeto tomou tamanha 
proporção que um encontro 
urgente se fez necessário, 
para traçar metas e estraté-
gias objetivas e colocar em 
prática o turbilhão de ideias 
que foram surgindo. Inicial-
mente, 18 mulheres se pro-
puseram a participar, mas 
estas foram repercutindo o 
encontro e multiplicando as 
interessadas. No dia marca-

do, 80 empreendedoras con-
firmaram presença e outras 
acabaram por ficar de fora, 
pois a estrutura montada 
era para receber esta quan-
tidade de mulheres.

Chegado o tão esperado 
momento, onde Roberta, 
a idealizadora do projeto, 
nascida e criada na Restin-
ga, abriu os trabalhos falan-
do de dados demográficos 
da região, marketing digital 
e dinâmicas de grupo onde 
todas puderam se conhecer, 
fazer negócios entre si e for-
mar parcerias que pudessem 
fomentar seus negócios. 

Estavam presentes mu-
lheres dos mais variados 
segmentos, como ferragem, 
saúde, decoração, vestuário, 
supermercados, turismo, ali-
mentação, entre outros.

“Estamos numa nova era 

comercial. Se nós, mulheres, 
somos as maiores consumi-
doras, também podemos ser 
protagonistas nos negócios. 
Foi-se o tempo em numa 
quarta-feira como hoje, os 
homens assistiam futebol e 
as mulheres ficavam na co-
zinha. Hoje eles estão assis-
tido o futebol e nós estamos 
aqui, falando de negócios”, 
disse Roberta.

“A ACIR, é a associação da 
classe empresarial, e apoiar 
este evento vem ao encontro 
da sua atividade principal, 
que é promover o empreen-
dedorismo do bairro. Vocês 
mulheres, estão dando um 
exemplo que nós homens 
teremos de copiar sem ne-
nhum constrangimento. Este 
espaço está sempre à dispo-
sição para quantos eventos 
forem necessários para con-

Foto oficial marcou o primeiro encontro de muitos que estão por vir em prol do desenvolvimento da região

Como participar:
Página do Facebook: 
facebook.com/empreendedorasrestinga

Instagram: 
empreendedoras_restinga

Grupo no Facebook: 
EmpreendedorAs Restinga S/AAtenção e foco nas dicas de empreendedorismo e marketing digital

Roberta Capitão, idealizadora do projeto, coordena os trabalhos

Momento de se conhecerem e fazer parcerias

Foto: Michaell Escouto Fotografia

Foto: Michaell Escouto Fotografia

Foto: Michaell Escouto Fotografia

Foto: Valtencir Cruz

solidar este grupo, colocar 
nossas empresas e mesmo 
trabalhadoras informais, em 
seu merecido lugar no mun-
do dos negócios”, disse Val-
tencir Cruz, editor do Jornal 
Vitrine e representante da 
ACIR. 

Ao final, sorteio de brin-
des oferecidos pelas parti-
cipantes, muitos negócios 
firmados, muitas novas ami-

zades, e claro, muitas fotos, 
pois disto elas não abrem 
mão!

O Jornal Vitrine parabe-
niza essas mulheres, mães, 
filhas, donas de casa e que 
agora assumem mais um 
papel, o de EMPREENDE-
DORAS, pelo sucesso deste 
primeiro encontro, e reitera 
o apoio aos que que ainda 
estão por vir.
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Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 67,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE
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Compre nos Cartões sem sair de casa

Concurso Garota e Garoto Models 2019 Geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

Ai, que vergonha! Meu filho fez Birra  

Você e seu filho estão 
passeando tranquilos no 
supermercado e em um se-
gundo ele está chorando, gri-
tando e se jogando no chão 
porque algo não é do jeito 
ele queria. Todos em volta 
olham e você não sabe o que 
fazer.  Nestas situações é 
normal passarmos por uma 
onda de sentimentos, como 
vergonha, ansiedade e até 
raiva pelas situações. É an-
gustiante não saber ao cer-
to o que fazer. Mas se acal-
me, você não está criando 
um bebê mandão e birren-
to. Nas crianças pequenas 
até os 3 anos, a birra é algo 
que ocorre com frequência. 
Neste período, os pequenos 
que antes aceitavam tudo de 
modo passivo, agora perce-
bem que podem ter suas es-
colhas e tentam impor suas 
vontades. A criança pequena 
ainda não sabe expressar 
com palavras a frustração e 
reage fazendo birra.

A boa notícia é que a 
birra faz parte do desenvol-
vimento, apenas precisamos 
saber como lidar com ela. 
Devemos ajudar a criança 
a expressar o que sente, e 
principalmente mantermos 
a calma. Então respire fundo 
e conte até dez. Paciência 
nunca é demais nestas situ-
ações. Por mais que a birra 
seja daquelas monumentais, 
em que a criança além de 
gritar, até chuta e joga ob-
jetos no chão ou chora até 
ficar sem ar, tente manter a 
calma.  Neste momento por 
mais argumentos que você 
tente utilizar dificilmente ele 
irá lhe ouvir. 

E o que devemos fazer 
nestas situações?

Retirar a criança do local 
e levá-la para um lugar mais 
tranquilo ajuda. Dê um pou-
co de espaço para seu filho, 
as vezes ele só quer colocar 
para fora frustrações e não 
sabe como fazê-lo. Deixe ele 
soltar toda a sua energia. Ou-
tra forma de acalmar a crian-
ça é distraí-la com alguma 
coisa, mudando o foco do 
assunto da birra. Estas situ-
ações acabam mexendo os 
sentimentos dos pais, mas 
é preciso manter a calma. 
Esqueça o que está aconte-
cendo ao seu redor. Os olha-
res de desaprovação e con-
selhos de quem estiver por 
perto. Birra é algo comum, 
você não está só! E um con-
selho fundamental, não ceda 
às vontades da criança no 
momento da birra, ela preci-
sa saber que existem limites 
que devem ser respeitados.  
Só assim irá compreender 
que não é através do grito 
que conseguirá tudo o que 
quiser. Depois que a birra 
passar e a criança estiver 
mais calma, converse com 
ela sobre o que aconteceu. 
Uma boa conversa vale mais 
que qualquer outra coisa.   
Algumas crianças se acal-
mam com abraços, outras a 
melhor opção é não valorizar 
tanto o fato. Se você perder 
o controle, saia respire e de-
pois continue a conversa. A 
birra serve para a criança 
adquirir e testar seu autocon-
trole, então o exemplo de um 
adulto é fundamental.  Cada 
criança tem um jeito, é ne-
cessário descobrir o que fun-
ciona melhor com seu filho.

15 anos do Grupo TIA 
Começou no sábado (01/16), a mostra de 15 anos do Grupo TIA. 

Um dos mais atuante grupos teatrais do estado iniciou suas come-
morações com uma apresentação na Restinga, com uma apresen-
tação que terá continuidade de 09 à 30 de junho no SESC, na Av. Al-
berto Bins, no centro da capital, sempre com apresentações gratuitas. 

A atração na Restinga foi no Centro de artes e Esportes Unificados 
(CEUs) Restinga, na rua Dr. Arno Horn, 211, com o espetáculo “Poesia 
em Movimento”, aberto à comunidade. 

Foto: Divulgação

Apresentação foi aberta à comunidade

Vencedoras do Juvenil Vencedoras do Adulto

Fotos: Valtencir Cruz

Vencedoras Garotinha Vencedores do Garotinho Vencedoras Sênior

Vencedora Plus SizeVencedor Garoto

Foi mais um concurso or-
ganizado pela Faces Models, 
com produção de Gugas Kon-
rad e Taís Maciel, objetivando 
revelar talentos das passare-
las. O Concurso Garota e Ga-
roto Models 2019, ocorreu na 
noite do sábado (18/05) no 
CTG Porteira da Restinga e 
com participação de dezenas 
de meninas e meninos retra-
taram muito bem a beleza de 
nosso bairro.

Sob orientação do Profes-
sor Gugas, as meninas e me-
ninos se preparam e deram 
um verdadeiro show, não só 
de beleza, mas também de de-
senvoltura, mostrando domí-

nio da passarela.
Além do concurso, que foi 

um verdadeiro desfile de bele-
za, houve ainda um desfile de 
modas promovido por lojas 
locais, além da apresentações 
musicais de Gugas e Taís.

O qualificado corpo de ju-
rados contou com a presen-
ça Charles Pires da Agência 
Passarela Brasil, uma agência 
gaúcha, mas presente em vá-
rios estados e com parcerias 
em países nos quatro conti-
nentes. Charles Pires que co-
meçou careira de modelo aos 
17 anos, abriu sua agência aos 
18 e hoje dá um com seu su-
cesso.

GAROTINHA
Larah Vallejo
Maria Eduarda 1 princesa
Maria Izabel 2 princesa

GAROTA JUVENIL
Valéria Vidarde 
Ketlyn Campos - 1ª Princesa
Nicole Santos - 2ª Princesa

GAROTA ADULTO
Paula schuastes
Daiane Erthal – 1ª Princesa
Kemelly Rodrigues - 2ª Princesa

GAROTA SÊNIOR
Rosa Maria
Marília Campão

GAROTA PLUS SIZE
Tais Rizi

GAROTO ADULTO
Weslley Luís

GAROTINHOS
Pyetro tamanini
Miguel carvalho
Gaspar Gotz

MADRINHAS
Vitória Araújo
Thallia Clemente

DESTAQUES
Melissa Goulart
Vitória Araújo

REVELAÇÃO
Tais Maciel
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Av. Economista Nilo Wulff, 2100 -Restinga

51 3250.1675 - 986865753
SOMNACAIXARECORDS@HOTMAIL.COM

Pensou em festa, ligue para nós!

Consertos de Alto
Falantes

Mell Costta, uma artista da Restinga que está fazendo 
sucesso nos palcos da Porto Alegre e interior do RS

Mell é uma gaúcha de Por-
to Alegre, moradora do bairro 
Restinga, tem 29 anos e canta 
desde os 8. Nascida em uma 
família de músicos, a música 
está no sangue. Começou no 
coral da igreja e depois seguiu 
fazendo covers de Sandy e Ju-
nior com seu primo em festas 
escolares e no próprio bairro.

Desde criança Mell se des-
tacava pela seu gosto musical, 
enquanto outras crianças es-
tavam ouvindo estilos e can-
tores voltados para sua idade, 
Mell estava ouvindo Elvis, Mi-
chael Jackson, Johnny Cash, 
Bon Jovi, Legião Urbana entre 
outros.

Já fez diversas apresen-

tações e possui mais de 30 
músicas registradas na Bi-
blioteca nacional. Seu single 
“Passou da Conta” aborda o 
sofrimento da mulher em um 
relacionamento abusivo. A 
música chamou tanta atenção 
que virou contra capa de um 
jornal e ficou em 1° lugar nas 
mais pedidas de uma rádio 
online por duas semanas na 
frente de artistas como Simo-
ne e Simaria, Naiara Azevedo 
e Imaginasamba, pra um ar-
tista independente isso é re-
almente um bom motivo pra 
comemorar. Passou da Conta 
chamou tanta atenção que 
Mell recebeu o convite a ser a 
estrela do show em comemo-
ração ao dia da mulher em um 
shopping de Porto Alegre con-
tando com um repertório que 
passeou pelas grandes canto-
ras da mpb e se apresentou 
para um público de mais 300 
pessoas. 

Mell Costta é cantora e 
compositora e seu repertório 
também apresenta um show 
tributo a Amy Winehouse 
onde já se apresentou em di-
versas casas inclusive o Hard 

Rock café Gramado. Também 
tem um projeto dentro da 
parte do esporte chamado 
“A voz da mulher gremista” 
onde escreve músicas para o 
Grêmio para que torcida can-
te nos estádios, que já rendeu 
milhares de seguidores nas 
redes sociais;

Mell vem chamando a aten-
ção de artistas consagrados 
em suas redes sociais, já re-
cebeu comentários, curtidas 
de cantores como Marcos Pi-
los do Titãs, Claus e Vanessa, 
Thaeme e Thiago, Tati Porte-
la, Netinho de Paula, Edson e 
Hudson, Seu Cuca, Demônios 
da Garoa, Diogo Di Light, Ben 
Portsmouth, Guri de Uru-
guaiana entre outros e não 
parou por ai.  Mell venceu um 
concurso cultural feito por 
uma emissora de Porto Alegre 
onde escreveu uma paródia de 
uma música da cantora Shaki-
ra e enviou um vídeo cantan-
do como prêmio conheceu a 
diva do pop e teve direito a 
um bate papo com ela, tirou 
fotos e entregou a camiseta 
de seu trabalho autoral. 

A artista é muito envolvida 

em causas sociais e sempre 
que possível distribui alimen-
tos, cobertores e brinquedos 
nas comunidades carentes 
zona sul, leste e norte da ca-
pital, mas principalmente no 
bairro Humaitá nos arredores 
da Arena onde aproveita o flu-

xo dos jogos do tricolor gaú-
cho para distribuir aos mais 
necessitados.

Também canta em um asilo 
da zona Sul de Porto Alegre 
para animar os idosos e levar 
alegria através de sua voz.

CONTATOS:
51- 981020401 / 996708405
51- 30587308 

mellcosttaofiacial@gmail.com

INSTAGRAM: 
MellCostta_cantora

FACEBOOK: 
MellCosttaOficial

Seu sucesso rendeu um encontro com a estrela 
pop internacional Shakira

Da Restinga para os palcos do estado

Liga de futebol sete da Restinga 
– Categoria 40 anos

O Campeonato da Liga de Futebol Sete 
da Restinga continua com seus jogos emo-
cionantes aos domingos, mas pouca coisa 
mudou na parte de cima da tabela desde 
a quinta rodada (última divulgação do Jor-
nal Vitrine), Cosmos A estava na lideran-
ça e Restinga ocupava e segunda posição. 
Mudança somente na 3ª colocação que era 
ocupada por Cosmos B e agora foi supe-
rado pelo Botafogo. A parte de baixo teve 
pouca mudança também, permanecendo 
Udinese B na lanterna. 

Reunidos que sempre apresente times 

competitivos é uma surpresa negativa da 
competição, com reunidos A em 10º e reu-
nidos B em 11º lugar. 

Apesar das chuvas que geraram atra-
so de algumas rodadas, as equipes estão 
aproveitando feriados para recuperar e 
manter a competição dentro do cronogra-
ma.

Os jogos ocorrem aos domingos pela 
manhã na campo atrás do Super Kan da 
Av. Nilo Wulff com Rua Oscar de Oliveira 
Ramos. 

8ª rodada 
Realizada dia 26/05

Baixada 2 x 2 Reunidos
Nigéria 3 x 2 Barcelona
Udinese A 1 x 1 Udinese B
Botafogo 2 x 1 Cobal
Cosmos A 2 x 1 Reunidos B
Restinga 4 x 2 Cosmos B

9ª rodada 
Realizada dia 02/06

Barcelona 3 x 1 Udinese A
Restinga 5 x 2 Baixada
Cosmos B 2 x 3 Cosmos A
Reunidos A 0 x 4 Botafogo
Udinese B 0 x 4 Nigéria
Reunidos B 2 x 4 Cobal

Classificação:

1 - Cosmos A – 22 pontos
2 - Restinga – 20 pontos
3 - Botafogo – 18 pontos
4 - Cosmos B – 15 pontos
5 - Cobal – 14 pontos
6 - Barcelona – 11 pontos
7 - Udinese A – 10 pontos
8 - Nigéria – 10 pontos
9 - Baixada – 08 pontos
10 - Reunidos A – 08 pontos
11 - Reunidos B – 04 pontos
12 - Udinese B – 02 pontos

Udinese A e Udinese B se enfrentaram na rodada do dia 26/05, quando empataram em 1 x 1

Reunidos A e B juntos comemorando o aniversário do time na rodada do dia 05/05

Foto: Cloir Duarte

Foto: Cloir Duarte

Jogador de 13 
anos da Restinga 
passa por avaliação no 
Palmeiras

O garoto Felipe Ourives 
Rodrigues, zagueiro de 13 
anos com 1,76 cm de altura, 
chegou ao Palmeiras através 
do projeto do AS Roma Aca-
demy (escolinha do Roma 
em Porto Alegre), onde trei-
na a pouco tempo, mas já foi 
selecionado para essa avalia-
ção no Palmeiras.

Além do Roma, ele joga no 
Torino da Restinga, que fre-
quentemente tem suas con-
quistas divulgadas no Jornal 
Vitrine. 

O promissor jogador nun-
ca chegou a passar por ava-
liação na dupla GRENAL, 
mas desperta a atenção do 
clube paulista, onde já fez 

uma avaliação de uma se-
mana de treinos, sendo se-
lecionado para uma segunda 
etapa no segundo semestre, 
possivelmente na segunda 
quinzena de julho.

Torcemos para que Fili-
pe tenha tranquilidade para 
mostrar seu talento e se-
guir o exemplo de jogado-
res consagrados que saíram 
da Restinga para brilhar nos 
gramados do Brasil e do 
mundo, assim como nosso 
ídolo Tinga, como Yan Sas-
se que atualmente atua no 
Vasco da Gama e Raphinha 
que atua no Sporting de Por-
tugal. 

Felipe joga no Torino da Restinga e no AS Roma Academy, escolinha do Roma em Porto Alegre

Fotos: Divulgação

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

Aula sobre 
alimentação

Na noite do dia 21 de maio o 
projeto formação de educado-
res com patrocínio do Institu-
to Cyrela participaram da aula 
sobre alimentação com a nutri-
cionista Darliane Fagundes.

Designer Gráfico 
do Instituto 
Cooperforte

Reunião com o Núcleo Ges-
tor do projeto Designer Gráfi-
co, patrocinado pelo Instituto 
Cooperforte foi realizado no 
dia 30/05. Nesta reunião, o 
NCC contou com a presença do 
diretor do trabalho do municí-
pio de Porto Alegre.

Dia do Desafio
O dia do desafio com o ob-

jetivo de incentivo à prática 
de atividades físico-esportivas 
aconteceu na manhã do dia 29 
de Maio.

A proposta é interromper a 
rotina e praticar algum tipo de 
exercício por pelo menos 15 
minutos consecutivos.

O NCC contou com a partici-
pação das turmas do CRC e da 
dança criativa e agradece a vo-
luntária Vandi por oportunizar 
esse momento.

Garotada mudou sua rotina para praticar exercícios neste dia

O próprio pátio da escola foi usado como laboratório

Foto: Divulgação

O dia do desafio é um convite ao movimento

Projeto é patrocinado pelo Instituto Cyrela

Semana do Meio Ambiente 
capacita alunos quanto à 
arborização

Mais de cem alunos da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Carlos Pessoa 
de Brum, no bairro Restinga, 
participaram da oficina de 
sensibilização sobre arbori-
zação, dentro da programa-
ção da 35ª Semana do Meio 
Ambiente, promovida pela 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e da Sustentabili-
dade (Smams). 

A atividade teórico-prá-
tica se propõe a ensinar 
a identificar as diferentes 
espécies de árvores, utili-
zando como laboratório o 
pátio da própria escola, no 
qual existem diversas espé-
cies arbóreas e também uma 
horta.  Os alunos do 9º ano 
Vinicius Prestes e Vitor Fal-
ler, de 16 anos, ressaltaram 
a importância do que foi 

demonstrado. “Aprendemos 
bastante com esta atividade. 
Não sabia a diferença entre 
árvores nativas e exóticas. 
As informações serão úteis 
até mesmo para uma futura 
prova de ciências, além de 
me ajudarem no meu dia a 
dia”.

 Os alunos foram convida-
dos a se integrarem à ativida-
de de plantio na sexta-feira, 
7, no 4º Distrito da Restinga, 
quando a Smams realiza o 
plantio de 200 mudas de ár-
vores nativas, provenientes 
do Viveiro Municipal.

 A 35ª Semana do Meio 
Ambiente se estende até o 
próximo sábado, 8.

Fonte: PMPA
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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$ 600,00.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

Atenção com documentos e situações 
que tomam uma proporção maior e que 
necessitam ser resolvidas. É importante 
avaliar as condições, levando em consid-
eração as verdades e as mentiras trazidas 
por pessoas ou ideias que geram confusão 
e distorções.

AMOR: O relacionamento segue bem, e 
a pessoa amada está com posturas sólidas 
para organizar os planos a dois. 

TRABALHO: É uma semana muito produ-
tiva. Terá êxitos e excelentes resultados 
financeiros. É necessário tomar decisões 
importantes para lidar com planejamentos 
futuros. A relação com a chefia o beneficia.

TOURO 21/04 a 20/05

É uma semana importante para realizar 
atividades e desenvolver os projetos junto 
com os amigos, entretanto é imprescindível 
levar em consideração as possibilidades.  

AMOR: É uma semana em que deve pon-
derar e filtrar. Atenção com a forma como 
vem buscando o seu prazer. Amplie o seu 
campo de visão. 

TRABALHO: As mudanças são grandio-
sas, e muitas situações não estão sob o seu 
controle, entretanto é uma semana muito 
produtiva para o seu desenvolvimento pro-
fissional.

GÊMEOS 21/05 a 20/06

É uma semana em que deve avaliar os 
seus passos e decisões. Está sendo exigido 
na ética e no julgamento de situações que 
norteiam os seus interesses.

AMOR: Deve dar atenção às expectativas 
que vem nutrindo no relacionamento. Am-
bos necessitam avaliar os exageros e as 
negligências existentes nesta troca. É uma 
semana da famosa “DR”.

TRABALHO: Você está confuso e com 
diversas situações para resolver. Atenção 
com os desgastes pela dificuldade de lidar 
com os limites. Mas está em vias de con-
cretizar os sonhos, e o seu esforço será 
recompensado.

CÂNCER 21/06 a 20/07

Inicia a semana com a Lua nova tocando 
os seus sentimentos mais secretos ou an-
seios que carrega em silêncio. É uma se-
mana em que deve avaliar as suas posturas, 
principalmente avaliações internas sobre o 
que deseja realizar.

AMOR: É uma semana importante para se 
conhecerem um pouco mais e dar passos 
sólidos. 

TRABALHO: Mas dê atenção especial a 
regras que estão sendo burladas na em-
presa ou no seu segmento profissional.

LEÃO 21/07 a 20/08

 Atenção com documentos e acordos, 
porque é testado em sua ética e justiça. O 
céu pede atenção aos desperdícios e neg-
ligências que podem prejudicá-lo.

AMOR: A pessoa amada está focada em 
resoluções profissionais que podem envolv-
er viagens e documentos que devem ser 
mexidos com urgência e estratégia. Posso 
afirmar que ambos serão levados a focar 
planos futuros. 

TRABALHO: A sensação é de que nada 
está sob o seu controle e que existem situa-
ções que estão ruindo. Consegue receber 
excelentes resultados através do seu con-
hecimento e expertise.

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: É uma semana em que deve ex-
aminar de que forma podem seguir com a 
relação com mais leveza e perdão. A pes-
soa amada está muito sensível. 

TRABALHO: É uma semana muito sig-
nificativa para a carreira e vida profissional. 
Está em via de tomar uma decisão impor-
tante, mas é testado em seus limites e na 
veracidade de informações.

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIÃO  21/10 a 20/11

Deve dar atenção a documentos, limites 
e situações que evidenciam propostas pro-
fissionais. Uma pessoa próxima lhe traz ex-
celentes oportunidades.

AMOR: É uma semana maravilhosa para 
os assuntos do coração. Apesar de o côn-
juge estar mais distante em alguns momen-
tos, esta semana pede novas posturas para 
a troca. 

TRABALHO: É uma semana em que deve 
avaliar os limites, principalmente para lidar 
com os recursos financeiros. Deve dar aten-
ção aos desperdícios e a documentos que 
bloqueiam a entrada e saída de dinheiro.

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

 É uma semana importante para ter uma 
conversa sincera com a pessoa amada, 
para limpar situações do passado. 

AMOR: É uma semana muito importante 
para a troca afetiva. O relacionamento é to-
cado e pede de ambos avaliações das ex-
pectativas depositadas. Ambos são levados 
a lidar com a verdade de informações que 
mobilizam a troca. 

TRABALHO: É uma semana em que 
pode ser tocado o contato com sócios, 
parceiros e clientes. Deve dar atenção a 
documentos e expectativas que vem ali-
mentando em relação a pessoas e fatos.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

É uma semana em que devem ser levadas 
em consideração a sua saúde e a forma 
como vem desenvolvendo os seus hábi-
tos. Preste atenção em regras e limites que 
devem ser empregados em sua rotina de 
trabalho 

AMOR: O cônjuge está agitado e ansioso 
para tomar decisões importantes que mex-
em com a estrutura da relação. 

TRABALHO: Atenção com expectativas e 
informações sigilosas que afetam a produ-
tividade e as relações com todos. Está 
sendo levado a olhar mais para você, para 
promover o lazer e o bem-estar.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

É uma semana importante para lidar com 
fatores emocionais que envolvem todos da 
família. É imprescindível avaliar a situação 
numa visão ética e justa.

AMOR: É uma semana para discutir a re-
lação e avaliar as expectativas. As relações 
familiares são mexidas e também interferem 
na estrutura do relacionamento. 

TRABALHO: É uma semana em que está 
sem limites e com dificuldades para lidar 
com informações geradoras de normas 
pertinentes ao seu trabalho.

PEIXES  22/02 a 21/03

É importante avaliar os limites para obter 
prazer e de que forma deseja manter a tro-
ca no campo afetivo, seja com uma pessoa 
especial, seja com os amigos. 

AMOR: É uma semana em que deve to-
mar decisões importantes em relação ao 
coração e seus desejos. Pode sentir conflito 
para lidar com sentimentos que vêm sendo 
administrados, mas que neste mês tomam 
uma proporção maior.

TRABALHO: É importante entender que 
está numa fase de amadurecimento e 
maior consciência do seu potencial. Tudo 
depende do quanto está disposto a mudar 
e agir.

É uma semana atribulada, com diversas 
atividades para resolver, mas, com foco e 
empenho, você terá bons resultados. Aten-
ção com as palavras e a forma de se ex-
pressar com pessoas próximas.

AMOR: É uma semana para amadurecer 
e tomar decisões com foco no futuro da 
relação. As responsabilidades são altas 
e exigem muito do comprometimento de 
cada um. 

TRABALHO: É uma semana importante 
para tomar decisões que exigem de você 
responsabilidades e dedicação. A forma 
que vem desenvolvendo o seu trabalho 
proporciona estrutura e realização pessoal.

CLASSIFICADOS

R$ 20,00
A PARTIR

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

3266 3266



16 Jornal Vitrine Gaúcha • Junho • 2019

Rua Dorival Castilhos Machado, 660. bairro Hípica •  porto alegre/rs
* As condições propostas são para a aquisição da unidade privativa 13 do condomínio 754, de 02 dormitórios, no valor de R$ 133 mil. A simulação é feita pela Tabela Price, considerando renda total 
de R$ 1.750,00 para dois proponentes ou um proponente com um dependente, sendo imprescindível comprovação de 36 meses de CLT (carteira assinada). Entrada de R$ 8.000,00, parcelados pela 
construtora em até 24 vezes de R$ 333,33 corrigidas pelo INCC-M. Após entrega da unidade serão acrescidos juros mensais de 1%. Valor 100% �nanciado, sendo composto por entrada parcelada 
em 24X + 360 mensais do �nanciamento Caixa (MCMV).  Condição sujeita à aprovação do agente �nanceiro, utilizando regras vigentes na data de 20/03/2019 e avaliação da construtora. Registro 
nas Matrículas n.º 57.541, 57.542, 57.543, 57.544 e 91.221 do RI da 3ª Zona de Porto Alegre. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alterações até a entrega do empreendimento. Oferta válida 
enquanto durar o estoque. Produzido em Junho/2019.

R$ 133 mil*

a partir de

R$ 42.220,*
subsídio de até

R$ 512,00*

mensais a partir de

R$ 1.750,*
renda a partir de

• Condomínios fechados com apartamentos de 2 dorms. • Unidades térreas com pátio.
• Unidades superiores com sacadas. • Baixo custo de condomínio. • Entrada parcelada.

• Ônibus na porta. • Excelente localização. • Agende uma visita com o seu corretor.

corra. confira. aproveite:

últimas unidades NA FAIXA 1.5.
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51 984.026.58551 3264.0700fale com a
TVG imóveis:


