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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

Inclusão - Pág 6

Centro Cultural Multimeios celebra a 
inclusão e a acessibilidade

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 992685239
Pelo ESPORTE, saúde e mais educação!

RAÇÕES - BANHO E TOSA
FERRAGEM - FLORICULTURA

PEÇAS PARA BIKE
PESCA - AQUARISMO

Nas compras acima de R$ 30,00
Tele Entrega Grátis na Restinga

3250.6133   
994.238.778

UNIEinstein

QUER GANHAR UM CURSO

VEJA COMO NA PÁGINA 7

GRATUITO?

Raphinha, dos campos de areão da Restinga para 
o Estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal

Página 13
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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 Agroverde está localizada na Estrada do Barro Vermelho, 347. 
Fone (51) 3250.6133 e 994238778 WhatsApp..

Foto: Valtencir Cruz

Agroverde auditou a edição de junho com 
10 mil exemplares

A edição de junho (nº 212), foi 
auditada na Agroverde, onde Mar-
cos Garcia, Matheus Fraga.  Van-
dreia Oliveira com a pequena Ana 
Clara Fraga no colo e Flavia Macha-
do atestaram que haviam 40 paco-
tes de 250 jornais cada, totalizan-
do os 10 mil exemplares. Matheus 
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.

Marcos Garcia, Matheus Fraga.  Vandreia Oliveira com a pequena Ana Clara Fraga no colo e Flavia Machado atestaram que haviam 10 mil 
exemplares

Arraiás dos colaboradores do Super Kan 
marcam os festejos juninos

Na segunda-feira (24/06), colaboradores das três lojas do Super Kan (Av. Nilo Wulff, Est. João Antônio da Silveira e Av. Edgar Pires 
de Castro) tiveram um momento do dia para confraternizarem com seus colegas no Arraiá da Família Super Kan.

V
estidos à caráter e 
dentro do espírito 
junino, puderam 
descontrair um 

pouco. Saborearam pipo-
cas oferecidas pela parcei-
ra Yoki, diversos tipos de 
rapaduras oferecidas pelas 
marcas Santo Antônio e Da 
Colônia, biscoitos Dissan, 
bolos e pizza produzidos 
com ingredientes da parcei-

ra Orquídea e, claro, sucos 
da parceira Trivialy.

Este evento está entre 
uma série de ações da em-
presa com o objetivo de 
proporcionar integração de 
seus colaboradores, refor-
çando o conceito da “Famí-
lia Super Kan” e resultando 
na satisfação e excelência 
no atendimento aos clien-
tes.

Mesmo tendo recebido o 
nome Super Kan apenas em 
1996, a história da empre-
sa começou bem antes, em 
1984, quando Marquinhos 
(como é conhecido o funda-
dor) abriu um “botequinho” 
na Restinga. Às vésperas de 
completar 35 anos, hoje o 
super da família conta com 
mais de 300 funcionários, 
tornando-se o maior gera-
dor de empregos da região. 
Esse crescimento é resulta-
do da preocupação com as 
pessoas, o foco na qualida-
de e a missão em oferecer 
o melhor atendimento. Por 
isso, vem adotando nos úl-
timos anos uma política de 
valorização dos funcioná-
rios, agregando responsa-
bilidade e satisfação no que 
produzem todos os dias.

Alguns dos colaboradores da loja da Av. Nilo Wulff

Na loja da Estrada Edgar Pires de Castro teve até gaiteiro

Na loja da Av. João Antônio da Silveira os colaboradores também tiveram seu arraiá

Fotos: Valtencir Cruz

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.

Mistura para 
Bolo Orquídea 

400g

17,90un.

18,90un.

21,90un.

26,90un.

2,39un.

9,19un.

Quentão
Aliança 1L Vinho Santa Carolina

Reservado 750ml

14,90un.

Travesseiro Ícaro 
Fibra Siliconada

40x60cm

79,90un.

Chaleira Cadence
Thermal CEL380 127V

Sopa Vono
Sabores 
17g/18g

Cerveja Amstel
LT 473ml

Garrafa Térmica
Chimarrita 1L

Ofertas válidas até o dia 10/07/2019 ou enquanto durarem os estoques

Achocolatado em Pó
Neilar Chokilar

Sachê 400g

2,79un.6,99un.

Pão de Alho Mestre
Pão Tradicional 310g

19,90un.

Ração Lupy
Dog 7kg

Estacionamento Coberto
Superkan Loja Hípica

Papel Higiênico BOB Neutro 
Folhas Simples 60m 

Leve 12 Pague 11

9,97un.

Leve 12

Pague 11

Refresco em Pó
POP Fruta
Sabores 30g

0,65un.

2,99un.

Sabonete Nivea 
85g

1,39un.

Creme Dental 
Closeup Triple 70g

1,79un.

Chá Prenda
com 10 Saquinhos
Camomila/Boldo/

Cidreira/Hortelã/Preto

1,99un.

Cobertor Ober
Parati Casal

1,90x1,60m

Shampoo Suave
325ml

2,99un.

1,69un.

Amendoim 
DACOLÔNIA Cri-Cri

Especial 140g

2,99un.

Pano Multiuso
Mr. Plus Azul C/5

2,39un.

Lava-roupas
Líquido UAU 3L

Queijo Santa Clara
Mussarela/Lanche 19,90kg

INTEIRO

21,50kg

PEDAÇO

22,90kg

FATIADO

5 kg

1,99
1 kg

Arroz Trivial 
Longo Fino Tipo 2

un.

9,98un.
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Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento Sul, ligue ou envie um WhatsApp para 51 999321 8440. 

PA Z

Certa vez, Jesus disse aos 
seus ouvintes: ¨Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; 
não vo-la dou como a dá o 
mundo. Não se turbe o vos-
so coração, nem se atemori-
ze¨ (João 14:27). O que Jesus 
ensinava era a chave para o 
perfeito equilíbrio entre espí-
rito, alma e corpo. O homem, 
por sua força e capacidade 
pessoal, jamais produzirá a 
paz. A paz só surge no cora-
ção do homem quando o es-
pírito humano associado com 
o Espírito de Deus governa a 
alma e o corpo do homem. 
Esta é a verdadeira 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 maravilho-
sa. A perfeita paz é um sen-
timento divino e não humano, 
e precisa ser forjado em nos-
sos corações. Por isso, Jesus 
disse: ¨... quem de mim se ali-
menta por mim viverá¨ (leia 
João 6:57). 

A paz só surge no coração 
do homem quando o espíri-
to humano associado com o 
Espírito de Deus governa a 
alma e o corpo do homem. 
Esta é a verdadeira 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 maravilhosa. 

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 coração, nem se ate-
morize” (João 14:27). As men-
sagens, orações e músicas do 
CD Paz o ajudarão a encontrar 
a verdadeira paz, que excede 
o entendimento humano e 
vence qualquer dificuldade.

TEMA: Autoajuda
CATEGORIA: CDs
CARACTERÍSTICAS: 
1 CD Mp3

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”.

Dia 10/06
Auxiliar Administrativo (turma manhã) 
participou da última atividade do projeto 
Carta & Carreira, com a visitação na em-
presa Cyrella.

Dia 12/06
Seminário de Aprendizagem no combate ao 
trabalho infantil e na proteção ao adolescente 
trabalhador.

Dia 14/06
Palestra de Inicio do ll Ciclo.

O projeto formação de educadores, realizaram atividade sobre Jogos Lógicos de tabuleiro 
com a voluntária Nilseia  da UFRGS 

Fotos: Divulgação NCC

Jornais de bairro se reúnem com o Prefeito Nelson Marchezan 
O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu, na manhã da segunda-feira (10/06), os jornalistas integrantes da União de Jornais de Bairros 
de Porto Alegre (Unijob). A entidade possui um universo estimado em 180 mil leitores, moradores de cerca de 50 bairros da Capital.

Marchezan concedeu entre-
vista a seis editores da Unijob 
e respondeu a perguntas sobre 
gestão e projetos de melhorias 
para Porto Alegre. Referindo-se 
à recuperação da capacidade 
financeira do município alcan-
çada há dois meses, assegurou: 
“Em 20 anos, é a primeira vez 
que Porto Alegre pode olhar 
para o futuro e ver que suas 
contas não fecharão no verme-
lho”. O prefeito e os integrantes 
da Unijob também falaram so-
bre parcerias público-privadas 
para a entrega de serviços à po-
pulação, desestatização de ser-
viços, plano diretor e mudanças 

no IPTU.
Valtencir Cruz, editor do Jor-

nal Vitrine questionou sobre 
a obra da Estrada Edgar Pires 
de Castro no acesso à Estrada 
do Schneider que é o principal 
ponto de congestionamento no 
trânsito da região, afetando não 
só os veículos particulares, mas 
também o transporte coletivo, 
gerando atrasos nos horários 
e comprometendo a achegada 
das pessoas ao trabalho. O Pre-
feito informou que a obra, que 
já está em andamento, tem pre-
visão de conclusão em 90 dias. 
Sobre esta obra, Valtencir Cruz 
já havia conversado diretamen-

te com Marchezan em abril des-
de ano e na ocasião um assessor 
de seu gabinete acompanhou o 
editor até o local, constatando 
tal necessidade. Em maio a obra 
teve início, mas as chuvas e a 
falta de alguns materiais atra-
palharam seu andamento. 

Outro ponto levantado pelo 
editor do Jornal Vitrine, foi 
a possibilidade de parcerias 
público privadas e de contra-
partidas de empreendimentos 
habitacionais da região para o 
alargamento da Estrada Edgar 
Pires de Castro, visto que se 
sabe que não há recursos para 
duplicação como projetos ela-
borados por Prefeitos anterio-
res, mas que nunca saíram do 
papel. 

Para Valtencir esta relação 
com a Prefeitura municipal de 
Porto Alegre é muito importan-
te, pois sua experiência mostra 
que procurar os responsáveis 
pelo município para resolver 
os problemas da cidade, tem 
se mostrado mais eficaz que a 
produção de matérias sensa-
cionalistas seja o impresso ou 
nas redes sociais. “Muitas ve-
zes a comunidade nos procura 
para produzirmos matérias so-
bre um determinado problema, 
mas procuramos o ente munici-
pal responsável e este resolve o 
problema na maioria das vezes. 

Claro que sensacionalismo nas 
redes sociais acaba dando mais 
curtidas e repercussão, mas 
preferimos soluções e não cur-
tidas”, disse Valtencir Cruz.

Outras questões pertinentes 
à região da Restinga, extremo 
sul e Lomba do Pinheiro tam-
bém foram questionadas por 
Valtencir, bem como problemas 
gerais da cidade. Os editores de 
jornais de outras regiões tam-
bém fizeram considerações so-
bre seus respectivos bairros e 
projetos de âmbito geral.

 Estiveram presentes os jor-
nalistas Valtencir Cruz, do Jor-
nal Vitrine (Restinga, extremo 
sul e Lomba do Pinheiro); Gus-

tavo Cruz da Silveira, do Jorna-
lecão (Ipanema, Chapéu do Sol, 
Guarujá e adjacências); Eliana 
Freitas Mainieri, do Nosso Bair-
ro (Teresópolis e adjacências); 
Teresa Schembri, do jornal O 
Cristóvão (Floresta e adjacên-
cias); Carla Santos, do Voz da 
Vizinhança (Cidade Baixa e ad-
jacências); e Léo Remião, do 
Bairros & Condomínios (Cava-
lhada, Cristal, Camaquã). Além 
destes, integram a Unijob Pau-
lo Tomasini, do Jornal Floresta 
(Moinhos, Floresta); Fernando 
Gadret, do Jornal do Centro; e 
Luiz Brás, do Jornal Comando 
da Cidade (Menino Deus e Aze-
nha).  

Prefeito explica à Valtencir Cruz o questão do trânsito na Estrada Edgar Pires de Castro

Prefeitura vê os Jornais de Bairro como um ótimo canal de comunicação com as comunidades

Fotos: Joel Vargas / PMPA
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www.unieinstein.com.br

(51)3225.6917 (51)99830-2073

Rua dos Andradas, 1270 - 7º Andar - Porto Alegre/RS
Centro Histórico - CEP 90.020-009
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UNIEinstein
NOME

e-MAIL

TELEFONE CELULAR / WHATSAPP EU QUERO GANHAR ESTE CURSO:

01 - COMÉRCIO EXTERIOR

02 - TÉCNICAS DE VENDAS

03 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Preencha e envie foto deste anúncio para o WhatsApp abaixo até 20/07/2019 ! CURSOS TÉCNICOS
ESTÁGIO - EMPREGO - CARREIRA

GRADUAÇÃO
ENSINO SUPERIOR

PÓS - GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO - MESTRADO - DOUTORADO

100%
OFF

Curso Técnico Aumenta as 
Chances de Estágio e Emprego

Com o nível de desempre-
go crescente, ter uma boa 
formação acadêmica, conhe-
cimentos e experiência faz 
toda a diferença. E para ter 
acesso às melhores vagas e 
oportunidades, o diploma 
de um curso técnico pro-
fissionalizante é o caminho 
mais rápido para conquistá-
-las.

Visto que a duração é me-
nor em relação aos cursos 
de ensino superior (de 8 a 
12 meses na grande maioria 
das áreas...), além de promo-
ver o estágio supervisionado 
obrigatório junto às empre-
sas e uma experiência signi-
ficativa antes de ingressar 
em uma faculdade, as chan-

ces de empregabilidade au-
mentam consideravelmente 
para quem possui esta qua-
lificação.

A realização pode ser fei-
ta na modalidade presencial 
ou EAD. Nesse sentido, há 
03 (três) tipos de cursos téc-
nicos: Integrado (para quem 
ainda não possui o ensino 
médio regular, o qual é rea-
lizado simultaneamente ao 
curso técnico), Concomitan-
te (para quem também ainda 
não possui o ensino médio 
regular, o qual é realizado 
em um turno e o curso técni-
co em outro) e Subsequente 
(para quem já possui o ensi-
no médio).

Cabe destacar a necessi-

dade de, pelo menos, estar 
cursando o ensino médio re-
gular, algo que infelizmente 
não é a realidade para uma 
grande parcela das pessoas. 
Para isso, recomenda-se que 
imediatamente seja feita a 
inscrição do Programa de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) - modalidade de 
ensino que inclui os níveis 
da Educação Básica (ensino 
fundamental e médio) vol-
tado às pessoas que não os 
adquiriram no tempo desti-
nado para esta formação.

A Escola Albert Einstein 
– UNIEinstein é uma institui-
ção de ensino privada que 
tem sua atuação definida 
no segmento da Educação 
Profissional (cursos técnicos 
e de qualificação), Ensino 
Superior (graduação, pós-
-graduação e extensão), Edu-
cação Executiva (capacitação 
e qualificação empresarial) e 
Educação Básica (Educação 
de Jovens e Adultos – EJA). 
Com uma localização pri-
vilegiada no Centro de Por-
to Alegre e visão inovadora 
para a Educação, possui par-
cerias com empresas e inte-
gradoras para fomento da 
empregabilidade nas mais 
diversas áreas (administra-
ção, recursos humanos, tec-
nologia, mercado imobiliário 
e outras).

Escola Albert Einstein - UNIEinstein – Rua dos Andradas, 1270 7º andar – Porto Alegre/RS 
 Bairro Centro Histórico CEP 90.020-009  | twitter @unieinstein

http://www.unieinstein.com.br - (51) 3225-6917 

Uma grande opção para ingresso no mundo do trabalho ou atualização 
para profissionais que já estão no mercado.

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

AUTISMO E A INCLUSÃO ESCOLAR 

Mas como identificar e tratar o Autismo?

Serviços que a rede pública oferece para a criança com TEA:

O Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), compreende diferentes condi-
ções que afeta o desenvolvimento nas 
áreas de: comunicação, socialização e 
comportamento. Nos EUA a atualiza-
ção dos números de prevalência de 
crianças com autismo são de uma em 
cada 50 crianças. Não há registros 
atualizados no nosso país, mas espe-
cialistas acreditam que a proporção 
seja semelhante. O transtorno deixou 
de ser algo que antes era considera-
do raro. E cada vez se torna comum 
conhecer uma criança autista. Nas 
escolas os casos também se multipli-
cam.  

Alunos com TEA possuem maior 
dificuldade de serem aceitos e inclu-
ídos na rede regular de ensino. Sendo 
um desafio para os pais matricular 
seus filhos. A Inclusão escolar agora é 
um direito assegurado e garantido por 
lei, sendo considerado crime recusar-
-se matricular alunos com necessi-
dades educacionais especiais. Mas 
uma lei não é o bastante para que a 
inclusão ocorra. Incluir um aluno que 
necessita de intervenções educativas 

diferenciadas necessita de um grande 
envolvimento tanto dos professores, 
como da escola como um todo. Mui-
tos são os desafios a serem supera-
dos e a capacitação de professores 
é o principal deles. Com também a 
busca por mais políticas públicas que 
tragam uma inclusão na educação 
pública com maior qualidade.  

Enquanto isto não ocorre, algu-
mas ações podem ser realizadas 
para auxiliar os professores em sala 
de aula. Marco Aurélio Ferraz, diretor 
da EMEEF Elyseu Paglioli destaca al-
gumas estratégias facilitadoras para 
o processo de inclusão de alunos 
com TEA no ambiente escolar, como 
por exemplo: rotinas claras e autoex-
plicativas, explicitar um protocolo de 
comunicação para traçar metas caso 
haja necessidade de recursos adapta-
dos de comunicação, construção de 
vínculos a partir de um mapa básico 
que explicite medos, desejos, expec-
tativas, família, comidas, preferências, 
programas de TV, músicas , lazer , en-
tre outros.

O transtorno possui características 
que podem ser percebidas por pais 
e professores, tais como: mudanças 
comportamentais, dificuldade na in-
teração social e na comunicação, in-
teresses restritos, gestos repetitivos, 
entre outros. Quando existe uma sus-
peita deve-se encaminhar a criança 
para profissionais que possam fazer 
uma avaliação adequada do caso. 

Cíntia Leão professora e psico-
pedagoga Inicial da EMEEF Elyseu 
Paglioli, destaca a importância do 
diagnóstico precoce, pois pode au-

xiliar na busca de direitos e políticas 
públicas para melhor atendimento. 
Entretanto, apenas um diagnóstico 
sem um acompanhamento à família 
pode até ser prejudicial. Atualmente 
em se tratando do “espectro” muitas 
crianças pequenas apresentam “com-
portamentos”, “indicadores”, “ traços” 
que ainda não são definitivos na sua 
estrutura, diagnósticos que podem 
ser provisórios. Logo, o diagnóstico 
precoce tem uma importância desde 
que acompanhado da rede de aten-
dimento.

Nossa cidade, conta com o serviço 
de Estimulação Precoce e Psicopeda-
gogia Inicial como apoios à inclusão 
na Educação Infantil para crianças de 
0 a 6 anos com Necessidades Edu-
cacionais Especiais, com atendimento 
nas escolas especiais da rede Muni-
cipal de Porto Alegre. E assessorias 
às escolas e creches comunitárias 

conveniadas. Os atendimentos ocor-
rem nas quatro escolas especiais do 
município: EMEEF Elyseu Paglioli, no 
bairro Cristal, EMEEF Professora Lygia 
Morrone Averbuck, no bairro Jardim 
do Salso; EMEEF Prof Luiz Francisco 
Lucena Borges, no bairro Jardim Itu; 
e EMEEF Tristão Sucupira Viana, no 
bairro Restinga.

Abandono de animaisFesta Junina na Praça da 
Amizade

Não é novidade pra 
ninguém que o aban-
dono de animais é algo 
muito triste e sério, en-
tão fizemos esta maté-
ria com o objetivo de 
fazer com que as pes-
soas se conscientizem 
e pensem melhor antes 
de adotar um animal: 
se terão condições de 
cuidar e manter seus 
animais, se quando já 
tiverem seus animais 
não os abandonarem, 
quando não puderem 
mais cuidar deles pro-
curem pessoas que 

possam cuidar: paren-
tes ou amigos, ONGs, 
mas que façam o má-
ximo possível pra não 
abandonar seus ani-
maizinhos, pois eles 
sofrem muito nas ruas; 
maus tratos, fome e 
muitas vezes adoecem 
até chegar a morte. 
Então nunca abando-
ne animais, pense bem 
antes de adotar um bi-
chinho.

Texto e foto envia-
dos pelo leitor Bem-hur 
Veber, editado com 
seus colegas Cristian 

Oliveira, Vitor canto e 
Isabela, e apresentado 
em um trabalho de ci-
ências na Escola Viní-
cius de Morais, da tur-
ma 71 do 7º ano, sob 
orientação da Professo-
ra Darlene. 

A quantidade de ani-
mais pelas ruas da Res-
tinga e algo que chama 
muito nossa atenção. 
O trabalho dos alunos 
nos reporta a uma re-
flexão, pois tais ani-
mais só foram parar na 
rua porque alguém os 
abandonou. 

Foto ilustra bem o que vimos pelas ruas do bairro
Galera posou para a foto que registra um momento importante de união da comunidade

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Divulgação

Foi a primeira festa 
junina promovida na 
praça e começou com 
um almoço de carre-
teiro e apresentação 
de Mano Sandro Inva-
sor. Mas durante todo 
o dia a garotada pode 
aproveitar os brinque-
dos como cama elásti-
ca, piscina de bolinha, 
fogueira, além de das 
tradicionais gulosei-

mas como pipoca, 
amendoim, pinhão, ra-
padura e muito mais. 
De noite ainda teve so-
pão comunitário. 

A festa só foi possí-
vel como envolvimen-
to da comunidade e 
alguns apoiadores e a 
organização ficou por 
conta de Henrique, 
Evandro, Claudionor, 
Claudio Roberto, Car-

los Alberto, Antônio 
Carlos, Fatima, Fabia-
na, Bárbara Cristina, 
DJ Fabrício e Pedrinho 
da Tinga.

A Galera ficou mui-
to agradecida pela pre-
sença do editos do Jor-
nal vitrine, Valtencir 
Cruz, prestigiar a festa 
e registrar este traba-
lho tão importante. 

No sábado (22/06) tivemos a oportunidade de participar 
da festa junina na Praça da Amizade promovida pelo Mor-
rugão e família do Samba RS. 

&&

      Um Arraial de Ofertas para você!
      Um Arraial de Ofertas para você!
      Um Arraial de Ofertas para você!

2,29
un.

Farinha de trigo 
Veneranda     
1kg

13,49
un.

Batata pré-frita
Mais Batata    
2kg

1,79
un.

Massas 
Diana
Espaguete, Parafuso
e Penne - 500g

Refrigerante
Coca-Cola
2,5 L

PREÇO
IMBATÍVEL!

3,99
un.

Feijão 
Caldo Grosso 
1kg

9,90
un.

Café
Melitta      
500g

4,39
un.

Doce Leite
MuMu       
380g

4,99
un.

Margarina
Qualy  
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2,29
un.

Extrato de 
Tomate
Cajamar 350g

1,29
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Molho
Fugini       
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Arroz 
Blue Soft
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Pão
Cacetinho
kg
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Endereço:  Rua Belize, 370 - Restinga 
Fone:  51 3241.0073
Horário de Funcionamento
Segunda a Sábado das 7 às 21h
Domingos e F eriados 7h30 às 20h

Mercadomns

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

51 991.329.117

Ofertas válidas até 10/07/2019 ou enquanto durarem os estoques.

Faça já o seu 
cartão M&N´S!
Faça já o seu 
cartão M&N´S!
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CTG Porteira da Restinga 
se destaca o Enart

O CTG Porteira da Restin-
ga, há 37 anos encravado na 
comunidade da Restinga, re-
alizou em meados de junho 
o antigo sonho de partici-
par de um evento de muita 
grandeza e expressividade, 
eis que o Movimento Tra-
dicionalista Gaúcho (MTG), 
cria o primeiro Enart nas ca-
tegorias, pré mirim, mirim e  
juvenil, pensando nas bases 
do tradicionalismo gaúcho 
e valorização das crianças 
e jovens, assim como o CTG 
Porteira da Restinga que  
tem sua filosofia voltada a 
atender as crianças resga-
tando a cultura gaúcha. 

Neste Enart, maior evento 
da América Latina em arte 
e tradição, realizado de 14 
à 16 de junho na cidade de 
Soledade, o CTG Porteira 
da Restinga, registrou seu 
nome na história sendo pre-
miado em duas modalidades 
GRUPO MAIS POPULAR e o 
3°MELHOR GRUPO DE DAN-
CAS na categoria MIRIM For-
ca B do nosso estado.

Estão de parabéns toda a 
patronagem desta renomada 

entidade, seus coordenado-
res do elenco mirim Patrí-
cia e Jéssica, os instrutores 
de dança André e Giovana, 
o diretor artístico Henrique 
Oliveira e principalmente 
os associados pais que não 
mediram esforços para que 
seus filhos chegassem no 
pódio mais alto com o pavi-
lhão da entidade. 

O CTG agradece aos Vere-
adores Nelcir Tessaro, Ma-
theus Ayres e Reginaldo Pu-
jol pelo apoio em parte dos 
custos de deslocamento que 
a patronagem do CTG viabi-
lizou com recursos da enti-
dade. Agradecemos também 
algumas empresas da região 
que apoiaram nossos jovens, 
tais como: Casa de Chá Sa-
bor e Arte, Fino Closet, DM 
Pilchas, Clínica Odontológi-
ca Dra. Catiane Bassanello, 
Escolinha Piu Piu, Kamila 
Rigo esteticista e micropig-
mentadora, Mercado Costa-
neira, Mercado Tinguinha, 
Mercado Moraes e ao editor 
do Jornal Vitrine, Valtencir 
Cruz, sempre divulgando 
nossas tradições. 

Jovens garante a continuidade da mais pura tradição no CTG Porteira da Restinga

Equipe agora bate seus próprios recordes e superar seus próprios limites

Foto: Divulgação Porteira da Restinga

Foto: Divulgação CPIJ

INVENCÍVEIS: KARATÊ DO 
CPIJ É CAMPEÃO GAÚCHO 
PELA 12ªVEZ

O karatê do CPIJ se con-
sagra ainda mais na histó-
ria do esporte a cada ano. 
Com o 12° título gaúcho se-
guido conquistado no sába-
do (15/06), figura com van-
tagem como a instituição 
que mais venceu torneios 
estaduais na história do RS.

Pelo CPIJ, mais de 60 
educandos participaram da 
competição. Foram 24 me-
dalhas de ouro, 18 de pra-
tas e 24 de bronze. O troféu 
de primeiro lugar no certa-
me já é o de número 78.

A EQUIPE MAIS VENCEDO-
RA DO BRASIL?

O educador do CPIJ e téc-
nico da equipe Charles De 
Moura Milczarek, faixa pre-
ta de caratê, comenta que 
nos "bastidores" da com-
petição já se imagina que 
a equipe do CPIJ possa ser 
a maior recordista regional 
do país em vitórias conse-
cutivas. Formados por Char-
les, os educadores e técni-
cos faixas pretas de caratê 
Leonardo, Sabrina, Gabriela 
eAmanda também treina-
ram a equipe.

Novos talentos também 
são destaque

O faixa preta Charles 
destaca que muitos par-
ticipantes são novatos na 
arte marcial, mas já de-
monstram talento e fazem 
do lema do CPIJ Restinga a 
principal bandeira para as 
disputas. Com muita inte-
gração e espírito de família, 
é fácil localizar a equipe do 
CPIJ pelos brados de força e 
amizade: "se não vence pelo 
talento, vence pelo esforço", 
lembram, unidos, em diver-
sos momentos desafiadores 
das competições.

Fonte: CPIJ

Prof. Wagner Tavares
CREF 016990

A definição de sedentarismo 
é a falta ou a diminuição de ativi-
dade física.

Hoje o sedentarismo está li-
gado aos confortos da vida mo-
derna, pois o avanço tecnológico 
preparou a mente para estar ativa, 
porém, o corpo, em estado con-
fortável (muitas vezes em estado 
exagerado de inatividade) vem 
sofrendo efeitos negativos.

O grande problema está no 
fato de que o sedentarismo traz 
diversas doenças, entre eles está 
a obesidade, hipertensão arterial, 
diabetes, hipercolesterolemia, in-
farto do miocárdio, envelhecimen-
to prematuro, artrite, bem como 
perda de flexibilidade articular, 
cansaço excessivo, perda de libi-
do, mau humor, insônia, desequilí-

brios hormonais e de glicose.
Para combater o sedenta-

rismo, basta apenas praticar 30 
minutos de exercícios diários em 
grau leve ou moderado no míni-
mo 5 vezes por semana ou prati-
car 20 minutos de exercício vigo-
roso por no mínimo 3 vezes por 
semana.

Segundo os médicos, pode 
se reduzir em 50% doenças li-
gadas ao coração, evita-se a sar-
copenia, a obesidade e diversas 
doenças relacionadas ao seden-
tarismo.

Procure uma academia, faça 
uma avaliação e pratique uma 
atividade física na presença de 
um instrutor, você terá maior qua-
lidade de vida e seu corpo e sua 
saúde agradecerá.

Sedentarismo, a doença do século!

DIGNIDADE

Professor Wagner Tavares dando orientações nos treinos

Foto: Divulgação

A falta do destino adequado 
aos cadáveres, alguns há anos 
no Departamento Médico Legal 
(DML) já em avançado estado de 
putrefação, coloca em risco aos 
profissionais e aos moradores 
das proximidades do DML. As 
precárias condições de trabalho 
dos profissionais dedicados a 
perícia criminal pode fragilizar a 
justiça e o combate ao crime.

A precariedade da câmara fria 
do DML gera risco a saúde, pro-
move a falta de dignidade para os 
funcionários e para os cadáveres. 
A maioria destes corpos nunca 
foram identificados e aguardam 
por um destino digno, estão no 

limbo do descaso. Dar o ade-
quado encaminhamento a estes 
corpos vai proporcionar aos mé-
dicos legistas e aos técnicos em 
perícias médicas condições de 
trabalho minimamente adequa-
das. A situação da câmara fria já 
passou dos limites do razoável e 
não pode ser postergada a sua 
reforma. 

Sabemos que existem priori-
dades para o governo do Esta-
do, mas o pleito de melhoria da 
câmara fria não se constitui em 
comprometimento de um mon-
tante orçamentário que possa 
obstaculizar o equilíbrio nas con-
tas públicas. Trata-se de uma 

questão de mínima dignidade. 
É importante que a Defensoria 
Pública do RS, o Ministério Pú-
blico RS e o Judiciário gaúcho 
estejam comprometidos com 
esta pauta. Precisamos enterrar 
nossos mortos e os operadores 
do direito não podem inviabili-
zar isto, para dar a estes indiví-
duos e suas famílias dignidade 
e proteger a saúde da cidade, 
evitando a propagação de ger-
mes. 

Soluções podem ser acha-
das, até mesmo contrapartidas 
acordadas com a iniciativa pri-
vada. A produção de provas 
robustas é essencial para que 
criminosos, como os de alta 
periculosidade, que matam 
pessoas, sejam condenados e 
presos. Assassinos, estuprado-
res, assaltantes a mão armada, 
envenenadores, atropeladores 
entre outros criminosos só são 
adequadamente julgados se 
forem produzidos laudos que 
comprovem seus atos crimi-
nosos. É importante que fique 
muito claro para a toda a socie-
dade e para os gestores públi-
cos que falta de condições de 
trabalho na perícia comprome-
te toda a justiça. Por isso, o plei-
to por condições de trabalho 
adequadas no DML interessa a 
toda a sociedade. É um proble-
ma de segurança, de dignidade 
e principalmente de saúde.

facebook.com/madreraffo
direcao@madreraffo.com.br

Rua Dr. Carlos Flores, 53
Porto Alegre | Belém Novo

Agende uma visita e conheça
nossa proposta pedagógica!
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Centro Cultural Multimeios 
celebra a inclusão e a 
acessibilidade

Prefeitura lança edital para 
gestão do Multimeios Restinga

O Centro Cultural Multimeios Restinga recebeu na sexta-feira (28/06), 
das 9h às 18h, o projeto Porto Inclusão Alegre, realizado pela Se-
cretaria Municipal da Cultura (SMC), em parceria com a diretoria de 
Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social e Esporte (SMDSE) e o Instituto Acessibilizar. 

Banda Muitos Outros, com o vocalista Marcos Davi, cadeirante, tecladista Gabriel Schuck, cego, além de do baterista também cego, foi 
atração principal da festa

Foto: Valtencir Cruz

No turno da manhã, fo-
ram recebidas crianças e 
adultos com deficiência e 
familiares de diversas es-
colas da região e também 
de entidades que integram 
a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Porto Alegre (Apae). As 
atividades programadas 
para os brinquedos inflá-
veis e acessíveis foram 
prejudicadas em alguns 
momentos em razão da 
instabilidade do tempo. 
Mesmo assim, os convi-
dados puderam saborear 
lanches e participar de 
brincadeiras como pintura 
facial e outras atividades 
lúdicas.

Durante a tarde, o pon-
to alto foi o espetáculo 
Vencendo Limites, com a 
banda Muitos Outros, for-

mada por músicos profis-
sionais, com e sem defici-
ência, liderada por Marcos 
Davi, presidente do Insti-
tuto Acessibilizar. O músi-
co explica que o principal 
objetivo do encontro é de-
senvolver parcerias para 
contribuir na qualificação 
técnica dos deficientes fí-
sicos, melhorando a sua 
qualidade de vida e am-
pliando as chances de atu-
arem no mercado de tra-
balho. Já para o secretário 
municipal da Cultura, Lu-
ciano Alabarse, a cultura é 
um direito de todos e es-
sas atividades promovem 
a acessibilidade nos espa-
ços culturais, ampliando o 
protagonismo das pessoas 
com deficiência.

Porto Alegre tem 336 
mil pessoas com algum 

tipo de deficiência, sendo 
a Restinga um dos bairros 
com maior concentração 
de PCDs. Por isso, os or-
ganizadores do evento, 
além de programarem um 
conjunto de atividades de-
senvolvidas ao ar livre no 
pátio do Multimeios, tam-
bém organizaram uma ex-
posição de fotografias de 
Tâmara Wagner. Destaque 
também para a mostra de 
quadros de telas e dese-
nhos do artista plástico, 
deficiente mental Romeu 
Borba, com a Oficina de 
Criatividade do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, 
além de shows de hip hop, 
dança e capoeira. 

Texto de: Cleber Saydelles / 
PMPA
Edição de: Taís Dimer Dih / 
PMPA

A prefeitura lançou na segunda-feira 
(01/07), o edital de chamamento para 
a gestão e operação do Centro Cultural 
Multimeios Restinga. O evento ocorreu 
na sede do Multimeios, com apresenta-
ções de dança e capoeira da Escola Mu-
nicipal Especial Tristão Sucupira Vian-
na e do Grupo de Dança Mahira Agni, 
além de recital da Orquestra de Câmara 
de Cordas. Também foram entregues 
os certificados da primeira turma do 
Curso de Informática Básica realizado 
no local. "Devolvemos este equipamen-
to para a comunidade e agora avança-
mos na busca por qualificação, o que 
demonstra a relevância do Multimeios", 
destaca o secretário municipal da Cul-
tura, Luciano Alabarse.  

O edital de chamamento, publicado 
no Diário Oficial de Porto Alegre do 
mesmo dia, é direcionado a Organi-
zações da Sociedade Civil (OSC) para 
parceria com a secretaria por meio de 
assinatura de Termo de Colaboração, 
conforme a Lei 13.019/14. A OSC de-
verá gerenciar, administrar, conservar, 
organizar e executar atividades cultu-
rais no local, situado na av. Ricardo Le-
ônidas Ribas, 75.

 Para o secretário adjunto da Cultu-
ra, Leonardo Maricato, a contratuali-
zação do Multimeios demonstra a im-
portância do equipamento. "A Restinga 
não é só Carnaval, é a mistura de todas 
as manifestações culturais. Vamos bus-
car uma parceria para aprimorar ainda 
mais os serviços prestados no Multi-
meios e fazer com que a cultura saia 
do eixo central e chegue cada vez mais 
na periferia", completa Maricato.

 A assinatura do Termo de Colabora-
ção busca um melhor aproveitamento 
dos recursos públicos destinados ao 
projeto, que somam R$ 301 mil. Tam-
bém tem como objetivo maior agilida-
de nas contratações e a possibilidade 
da OSC possuir maior autonomia no 
desenvolvimento das atividades ofere-
cidas no Multimeios Restinga. A pre-
feitura irá monitorar e fiscalizar o fun-
cionamento do espaço, assegurando o 
cumprimento das metas apresentadas 
no plano de trabalho. O evento contou 
com a presença de convidados, repre-
sentantes da Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (Fasc), equipe e co-
ordenadores da Secretaria Municipal 
da Cultura (SMC). 
Centro Cultural Multimeios Restinga 
-  Ocupa o antigo Estúdio Multimeios, 
que foi reformado e passou para a ad-
ministração da Secretaria Municipal da 
Cultura, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e 
Esporte (SMDSE) e a Procempa. Adap-
tado para as novas atividades, o espa-
ço conta com sala de informática com 
acesso à internet, biblioteca e local para 
exposições. Ações nas áreas de dança, 
teatro, artes visuais, circo, capoeira, 
cinema, fotografia, música, poesia, in-
formática e eventos populares montam 
um mosaico cultural à disposição da 
comunidade. O equipamento público 
busca integrar atividades sociocultu-
rais, oportunizando inserção cultural 
descentralizada. 

Texto de: Paulo Beccon / PMPA

Edição de: Andrea Brasil / PMPA

Grupo de danças de alunos da Escola Especial Tristão sucupira 
Viana, apresentaram um dança típica de Portugal

Camerata do Instituto Popular Arte e Educação (IPDAE), da Lomba do 
Pinheiro fez uma linda apresentação

Fotos: Valtencir Cruz

INCLUSÃO
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Raphinha, dos campos de areão da Restinga para 
o Estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal
Raphael Dias Belloli, o Raphinha, 22 anos, 1,75 m e é um jogador brasileiro, cria da Restinga que atua como atacante pelo Spor-
ting Clube de Portugal. Em 2 de fevereiro de 2016 foi vendido pelo Avaí por Vitória de Guimarães onde fez sua estreia pelo time 
português no dia 13 de março do mesmo ano, contra o Paços Ferreira, sendo vendido em seguida ao Sporting, um dos grandes 

do futebol português com sede em Lisboa, capital do país, no estádio Alvalade com capacidade de 70 mil torcedores e com 
média de público entre 55 e 60 mil pessoas.

R
aphinha é mais um guri 
que jogou no Campo 
do Pampa, no campo 
da praça atrás do Super 

Kan, no Campo Difusora, Cam-
po Zero Hora, Baixada, campor 
atrás do Supermercado Keppler, 
entre tantos outros campos de 
várzea da Restinga e arredores. 
Para não fugir à regra, teve seu 
Farias como primeiro treinador 
e mentor futebolístico, ainda 
piá, quando jogava pelo Monte 
Castelo da Restinga.

Nesta época jogou nas esco-
linha do Internacional, depois 
no Grêmio, onde chegou a atuar 
na base, mas foi dispensado por 
seu porte físico, apesar do bom 
desempenho técnico. Posterior-
mente foi para a base do Porto 
Alegre, mas a categoria acabou 
logo em seguida. Aí passou a 
atuar em campeonatos munici-
pais e de várzea, em times como 
Academia do Morro, Esporte Sul 
e Esporte Clube 2014 de Via-
mão. Neste último time chamou 
a atenção de um empresário 
que o levou para um teste no 
Audax de São Paulo, onde foi 
aprovado e atuou por um ano. 
Dispensado do Audax, foi para 
o sub 20 do Avaí de Santa Cata-
riana, onde depois passou para 
o profissional. No Avaí chamou 
a atenção de clubes europeus, 

sendo contratado pelo Vitória 
de Guimarães onde depois de 
quatro meses na equipe B, pas-
sou para o time principal, sen-
do finalista da Copa Portugal, 
perdendo a final para o Benfica, 
outro grande clube do país. 

Contratado pelo Sporting, 
em apenas um ano conseguiu 
o 3º lugar no Campeonato Na-
cional e foi Campeão da Taça da 
Liga (semelhante à nossa Copa 
do Brasil). Na temporada passa-
da teve uma lesão que o deixou 
fora algumas partidas, mas tão 
logo se recuperou, reassumiu a 
posição de titular.

Mas apesar do sucesso o jo-
gador que tem Deco como em-
presário, não esquece suas ori-
gens. Durante suas férias agora 
no mês de junho, após o tér-
mino da temporada europeia, 
veio na Restinga onde mantém 
amigos e parentes e aproveitou 
para visitar alguns projetos so-
ciais que ajuda no bairro. Como 
o Projeto Vencedor e Projeto 
Gol da Vida. Visitou o seu Farias 
e gurizada, pra quem trouxe 
materiais esportivos como bo-
las, coletes, meias e luvas, que 
conseguiu com a Adidas. 

Raphinha, apesar de apenas 
22 anos, percorreu uma lon-
ga caminhada pra chegar onde 
está. Muitas vezes pensou em 

desistir, mas encontrou forças 
pra continuar, tenho a família 
como principal ponto de apoio. 
“Quando estava em São Paulo, 
cheguei a ligar pra minha mãe 
dizendo que ia desistir, mas ela 
me acalmou e disse “chegou até 
aí, não vai desistir agora”, feliz-
mente à ouvi e continuei’, disse 
o jogador.

Para finalizar a entrevista ex-
clusiva com o Jornal Vitrine, Ra-
phinha mandou um recado pros 
amigos. “Agradeço a todos que 
acreditaram em mim e fico feliz 
de poder ser um exemplo pra 
garotada que está lutando pra 
chegar lá. Mando um agradeci-
mento especial ao seu Farias, ao 
pessoal do Cobal e minha famí-
lia, que sempre esteve ao meu 
lado”, finalizou o atacante.

O Jornal Vitrine agradece à 
Raphinha que nos recebeu na 
Barbearia do Otávio, na Alame-
da D, 3409 na Restinga. É muito 
bom poder trazer aos nossos 
leitores os bons exemplos e as 
coisas boas que acontecem na 
Restinga, um bairro de pessoas 
de bem, de gente batalhadora 
como Raphinha. Acreditamos 
que isto ajude a mostrar a rea-
lidade do bairro e é criminaliza-
do e discriminado pela impren-
sa e jornais fakes. 

Com muita humildade, Raphinha contou toda sua
trajetória ao Editor do Jornal Vitrine, Valtencir Cruz

Seu empresário é o ex jogador Deco

Nunca esquecendo de Seu Farias, seu primeiro técnico

Entregando materiais esportivos em um dos vários projetos que apoia na Restinga

Foto: Filipe Amorim / Global Imagens Fotos: Arquivo pessoal de RaphinhaFoto: Divulgação Jornal Vitrine

Jogador é titular do Sporting e um dos goleadores da 
temporada

Do Campo do Pampa na Restinga para o Estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal

Av. Economista Nilo Wulff, 2100 -Restinga

51 3250.1675 - 986865753
SOMNACAIXARECORDS@HOTMAIL.COM

Pensou em festa, ligue para nós!

Consertos de Alto
Falantes

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

Campeonato da Liga de Futebol Sete da 
Restinga entra na fase decisiva

O Campeonato já passou a fase de 
pontos corridos e 8 times seguem na 
luta. Já próximo final de semana este 
número cai para quatro, até chegar 
ao grande dia da final previsto para 
final de julho. Até lá tudo é decisão, 
mas mesmo assim o jogos aconte-
cem com bom nível disciplinar e mui-
ta qualidade técnica. 

Apesar do frio, a expectativa de 
público está cada vez maior nesta 
fase decisiva, são famílias inteiras 
que ficam à beira do campo torcen-
do por seus pais, irmãos, filhos, etc. 
Os jogos da Liga de Futebol Sete da 
Restinga definitivamente são atração 

das manhãs de domingo no bairro. 
Apesar do clima familiar, pela gran-
de quantidade de público a direção 
da liga já solicitou ao 21º BPM que 
designe policiais para os jogos das 
oitavas, quartas e final.

Na última rodada da fase classifi-
catória, Cobal estava com seu refor-
ços da temporada, os ex jogadores 
do Internacional, Fabiano, Scott e 
Paulo Diniz. Fabiano não jogou, vis-
to que ainda está se tratando de uma 
lesão, mas deve estar liberado para 
os jogos finais, caso o Cobal se clas-
sifique. 

Baixada é um dos 8 times na luta pelo título de 2019, nas ficou em desvantagem para o jogo de volta com o Botafogo

Editor do Jornal Vitrine com as atrações do Cobal, os ex jogadores do Internacional Fabiano, Scott e Paulo Diniz Goleiro do Reunidos proporcionou um lance espetacular no jogo contra o Cobal na última rodada da fase classificatória

RODADA DO DIA 23/06 PELAS OITAVAS DE FINAL

Cosmos A 4 X 0 Reunidos A
Restinga 1 X 1 Barcelona

Botafogo 2 X 0 Baixada
Cobal 6 X 1 Cosmos B

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Divulgaçãos
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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

Você já vinha fazendo movimentos nas 
semanas anteriores, mas o eclipse pede 
paciência, porque ainda restam algumas 
situações. O setor financeiro segue com 
altos e baixos, e você precisa se apropriar 
da situação para entender as mudanças e 
como deve empreender. 

AMOR: A pessoa amada deseja estreita-
mento e definições sobre o que pode espe-
rar de você. As condições familiares ou pes-
soas muito próximas da família interferem 
no relacionamento. 

TRABALHO: É uma semana para impul-
sionar a carreira, e para isso é importante 
pensar nas relações familiares ou em rela-
ções mais íntimas.

TOURO 21/04 a 20/05

Atenção com a ansiedade e com as pa-
lavras, mas isso não significa que não deva 
se expressar, mas sim compreender que a 
palavra exerce um poder incrível, tanto para 
libertar quanto para aprisionar.

AMOR: Não é uma semana amigável! 
Você sente a necessidade de se expressar, 
mas encontra dificuldades para fazer isso. O 
céu aponta cortes, afastamentos e mudan-
ças bruscas. 

TRABALHO: O trabalho segue em solo 
fértil e produtivo, entretanto existem situa-
ções que fogem do seu controle e pedem 
de você posturas diferentes. Seja flexível e 
busque inovar a sua atuação. O céu aponta 
cortes e definições importantes.

GÊMEOS 21/05 a 20/06

É uma semana em que deve pôr ordem 
na parte administrativa e priorizar as contas. 
Deve entender o cenário para também lidar 
com recursos guardados ou algum tipo de 
empréstimo ou parcelamentos de contas. 

AMOR: A “zona confusa” diminui, e você 
consegue entender melhor o que foi ne-
cessário aceitar e perdoar. Atenção com a 
ansiedade e com as palavras. 

TRABALHO: É uma semana produtiva 
e favorável para manter as posturas para 
consolidar os planos traçados. Está em via 
de realizar os seus sonhos e metas, mas é 
necessário se esforçar ao máximo. O céu 
aborda novas formas de ganhos.

CÂNCER 21/06 a 20/07

É nítido o quanto ambos estão passando 
por um processo novo, e isso pede de cada 
um posturas para ancorar projetos e tarefas 
que exigem esforço e dedicação. Deve dar 
atenção ao setor financeiro.

AMOR: É uma semana muito significativa 
para o relacionamento. Ambos são levados 
a amadurecer as posturas e crescer com a 
experiência por que estão passando.

TRABALHO: É levado a agir com as-
sertividade para realizar movimentos ousa-
dos para o setor financeiro. Atenção com o 
excesso de controle e analise o que deve 
ser transformado.

LEÃO 21/07 a 20/08

Nesta semana, alguma reunião ou um 
contato mais próximo com algumas pes-
soas podem ocorrer. É importante entender 
que está numa fase de mudança, e isso lhe 
causa uma sensação enorme de instabili-
dade e ansiedade. Deve dar atenção a mu-
danças na família e possíveis afastamentos 
e cortes.

AMOR: A pessoa amada passa por 
definições cármicas com pessoas próximas, 
principalmente parentes e irmãos.  

TRABALHO: Deve dar atenção aos impre-
vistos e situações que necessitam de mu-
danças com urgência. O campo profissional 
pede inovações, e você necessita agir com 
consciência desse fato.

VIRGEM 21/08 a 20/09

É uma semana para averiguar como pode 
interagir também com o seu trabalho em 
equipe, isso porque precisa amadurecer a 
forma de interagir com algumas pessoas 
neste novo ciclo. 

AMOR: A pessoa amada está muito sen-
sível, e ambos estão passando por proces-
sos curativos em relação a experiências mal 
resolvidas do passado. 

TRABALHO: É uma semana que pode 
encontrar dificuldades para lidar com uma 
pessoa de sua equipe de trabalho. Seja 
flexível e busque interagir com todos com 
abertura. Cortes podem acontecer!

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIÃO  21/10 a 20/11

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

Nesta semana, vai ser levado a fazer um 
planejamento mais intenso administrativo. O 
céu pede de você novas posturas financei-
ras e uma ação sólida para obter estrutura 
a médio e longo prazo.

AMOR: A pessoa amada apresenta-se 
afastada, e isso gera em você avaliações 
profundas.

TRABALHO: É uma semana produtiva 
para lidar com a parte administrativa mate-
rial. Entretanto vai se sentir exigido a ampliar 
o seu campo de visão sobre a sua atuação 
no trabalho. Inovar torna-se uma condição.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

É importante examinar se está na direção 
certa com essa situação e pessoa, porque, 
em se tratando de um eclipse, os resultados 
não são imediatos, mas vai sentir uma certa 
urgência e cobrança para tomar decisões 
com a pessoa. 

AMOR: É uma semana muito significativa 
para o relacionamento. Você é levado a se 
colocar no lugar do outro, e ambos pre-
cisam tomar decisões sérias para seguir 
com os planos traçados.

TRABALHO: Preste atenção a situações 
geradoras de controle e manipulação, que 
são nocivas para o seu desenvolvimento 
profissional.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

É uma semana em que deve olhar mais 
para você e suas necessidades pessoais. 
Deve fortalecer a autoestima, entretanto 
com maturidade e consciência do quanto 
precisa se esforçar para entender o novo 
ciclo.

AMOR: A autoestima vem sendo fortaleci-
da, e isso é positivo para a relação. Vai per-
ceber que a pessoa precisa de sua ajuda, e 
uma conversa se faz necessária.

TRABALHO: É uma semana muito agitada 
e fadada a imprevistos. Atenção com cortes 
e afastamentos, inclusive de funcionários. 

PEIXES  22/02 a 21/03

Você deve avaliar o cenário com enten-
dimento dos medos e bloqueio existentes, 
porque crescer e amadurecer dói um 
pouquinho mesmo, mas você está sendo 
fortalecido através do autoconhecimento, 
uma condição necessária neste novo ciclo. 

AMOR: A situação ainda não se estrutura 
da forma como gostaria, mas a conversa 
causa em ambos mudanças necessárias 
para inovar a relação ou para se separarem 
de vez.

TRABALHO: É uma semana significativa 
para o trabalho. É levado a amadurecer as 
suas posturas e tomar decisões congruen-
tes com as necessidades atuais. 

A semana é muito forte e significativa para 
o seu desenvolvimento pessoal e familiar. A 
experiência em família pede que dê passos 
mais sólidos e seguros para que possa con-
struir um futuro mais próspero e feliz. 

AMOR: Para o relacionamento dar certo, 
o cônjuge precisa entender o novo ciclo e 
curar traumas de rejeição existentes entre 
vocês. É momento de viver uma nova vida 
a dois.

TRABALHO: A relação com algumas 
pessoas do seu trabalho é desafiadora. A 
flexibilidade é uma condição necessária 
para este novo ciclo. O céu aponta cortes e 
afastamentos significativos.

CLASSIFICADOS

R$ 20,00
A PARTIR

Esse setor também fala das crenças que 
carregamos, e, com isso, nesta semana será 
exigido a ampliar o seu estado de consciên-
cia e assim alterar possíveis crenças que 
impedem o seu crescimento pessoal. 

AMOR: É uma semana muito difícil para o 
cônjuge, porque ou ele está passando por 
mudanças intensas no âmbito profissional, 
ou isso pode estar direcionado à qualidade 
da relação.

TRABALHO: A semana aponta cortes e 
afastamentos importantes de funcionários 
ou com colegas de trabalho. 

PEÇA JÁ SEU BMG CARD
Cartão do Aposentado 

e Pensionista com 4X menos
Juros do que qualquer outro

cartão de crédito!

Av. Economista Nilo Wulff, 2093 - Loja 3 - Ao lado do camelódromo da Restinga

Atendemos 
-Amparos, loas e BPC
-Aposentados e pensionistas
-Pensão INSS de menores de idade
-Auxílio doença 
-Carteira assinada - CLT (a mais de 1 ano) 

-Estado e Prefeitura

Dinheiro em até 24hs Sem consulta ao 
SPC e Serasa e mesmo sem margem

no consignado

3023.4861 - 3261.2435

E S T É T I C A A U T O M O T I V A

Av. Juca Batista, 3266 - Aberta dos Morros

995.180.858 -  989.520.948

PINTURA DE RODAS 
POLIMENTO 
ESPELHAMENTO 
PINTURA HIDROGRÁFICA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
CHAPEAÇÃO E PINTURA
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