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Escrevendo a história do Bairro
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51 993.861.766
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Tele Entrega Grátis na Restinga
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(51) 98686.2034
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Som na Caixa auditou a edição de julho com 
10 mil exemplares

A edição de julho (nº 213), foi audi-
tada na Som na Caixa Records, onde 
Wilson e Edmilsom Chiarelli, atesta-
ram que haviam 40 pacotes de 250 
jornais cada, totalizando os 10 mil 
exemplares. Edmilsom ainda verifi-
cou a nota fiscal de impressão emiti-
da pela Zero Hora, com especificação 
da mesma quantidade. 

Esta é uma forma utilizada a anos 
pelo Jornal Vitrine para dar seguran-
ça aos anunciantes parceiros, pois 
muitos já foram vítimas de fraudes, 

quando os jornais dizem fazer um 
número X de exemplares, mas fazem 
uma quantidade muito inferior. “Ape-
sar do jornal estar no mercado há 10 
anos, entendemos 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 tem-
po, mas sim pelos serviços prestados 
à sociedade de maneira geral”, afirma 
Valtencir Cruz, proprietário e editor 
do Jornal Vitrine.

Wilson e Edmilsom Chiarell atestaram que haviam 10 mil exemplares

Foto: Valtencir Cruz

O que VOCê deVe OBSeRVAR AnteS de AnunCiAR:
1º - o Jornal comproVa a tiragEm? sE ElE diz quE faz 10 mil ExEmpla-
rEs, consEguE proVar quE faz mEsmo? 
Se não tiver uma forma de comprovar, cuidado, pois é como você comprar 10 kg de 
arroz e receber 5 kg ou 3 kg. Exija esta comprovação, desta forma você garante seu 
direito, incentiva os veículos sérios e não deixa espaço para fraldes. 

2º - como é a distribuição do Jornal?
Se for da maneira antiga, deixando no comércio, muito jornal é desperdiçado. nossos 
estudos chegaram à conclusão que 50% dos exemplares são perdidos se não distri-
buídos corretamente. 
Se não tiver comprovação da tiragem e não for distribuído de forma correta. Você pode 
por exemplo, pagar por 10 mil exemplares, o jornal fazer de fato só 5 mil e destes 5 mil 
apenas 2,5 chegarem ao leitor.

3º - Você anuncia num Jornal dE bairro. algum Jornalista Vai no sEu 
bairro produzir matéria? 
Lembre-se que se o jornal produz pauta no seu bairro, ele caba conhecendo a região, 
além de gerar emprego. matérias retiradas da internet podem não produzir efeito algum, 
pois na internet a informação é muito rápida e até sair o jornal impresso pode ser notícia 
velha que não desperta o interesse do leitor. Ele pode até pegar o jornal, mas não será 
para ler. 

4º ondE é a sEdE do Jornal? o EndErEço Está dEscrito no Jornal im-
prEsso?
Quando não há um endereço que você possa ir quando precisar, pode se tratar apenas 
de um oportunista que faz jornal em casa mesmo quando o mercado está favorável e 
de uma hora pra outra desaparece. O seu negócio tem endereço, como o jornal não 
tem?

Estes são só os principais itens que devem ser observados, mas existem outros, como qua-
lidade de impressão, quantidade de páginas, etc. uma última sugestão é colocar os jornais 
da sua região lado a lado e comparar tudo para ter a certeza que escolheu anunciar num 
jornal a ou b, por opção, por custo benefício e não pela lábia do vendedor.

A Som na Caixa Records está localizada na Av. nilo Wulff, 2100.  
Fone (51) 3250.1675 e 986865753 WhatsApp

   Não é preciso dizer muito para expressar o 
significado dessa palavra para cada um de 

nós.  Neste dia 1 1 de agosto, nossa 
homenagem é para aquele cara que 

chamamos de herói sem precisar usar capa. 
O Super Kan deixa aqui a sua homenagem a 
todos os pais, que com seu amor e exemplo, 

desempenham essa linda missão.

Diados

Feliz dia dos Pais

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.

O Super da Família

Arroz Longo 
Fino Gold T1 
Palmares 1kg

2,69un.

Erva-Mate Trad./
M.Grossa/Original 

Madrugada 1kg

8,99un.

Cerveja
Budweiser

LT 473ml

3,69un.

Vinho 
Forqueta 

1,5 L

9,39un.

14,99un.

Cobertor Casal
Ober Parati 

1,90X1,60m

Cobertor Casal

La

nçamento

Torta Kit Kat Kan 

35,90kg

Chocolate 
Kit Kat Nestlé 

41,5g

2,19un.

Pasta Kit Kat 
Nestlé NPRO 

2,1kg

119,90un.

un.

Pai ...

Linguiça Toscana
Resfriada Santa 

Clara

9,90kg
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Café Tradicional
Melitta 

500g
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Envie "PROMOÇÕES" para 
(51) 99500-1484

e receba nossas ofertas.

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 67,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE

P13

Compre nos Cartões sem sair de casa
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Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da editora 
Vento Sul, ligue ou envie um whatsapp para 51 99321.8440 

CASAMentO
Um assunto extremamente controverso e desafiador é 

o casamento. A “vida a dois”, tem sido uma tempestade 
na vida dos casais e há uma insistente busca por semi-
nários, palestras, cursos, livros e dicas, para que se con-
siga viver um casamento pleno de amor e de harmonia.

muitos “palpites” tentam ajudar os casais na busca 
pela felicidade e pela harmonia durante a “vida a dois”. 
mas, como realmente as obter? A resposta é simples. 
nós temos de examinar a opinião de Deus, revelada em 
Sua Palavra, a Bíblia.

Quando ao paciente é prescrito tratamento onco-
lógico, mas não o obtém, ele encaminha uma medi-
da administrativa para que tenha acesso ao seu di-
reito, esta medida é via de regra indeferida. Ele então 
recorre ao judiciário, que tem deferido os pedidos de 
compra de remédios de alta complexidade para o 
tratamento de câncer. Esta via judicial que garante 
acesso aos tratamentos tem salvo vidas, é verdade. 
Entretanto, o valor da compra destes medicamen-
tos pelo paciente neste tipo de procedimento é na 
média 30% maior do que o valor médio de venda 
ao governo (VmVg). Se o Estado puder ter a previsi-
bilidade de compra destes medicamentos e deverá 
licitá-los, fazendo a compra em volumes maiores ne-
gociada com os fabricantes (indústria) por um valor, 
em média, 20% menor do que o valor médio de ven-
da ao governo (VmVg). Ou seja a diferença entre a 
compra por licitação direto da indústria e a compra 
judicializada no comércio local acaba sendo de 50% 
a maior.

Desta forma o governo gasta o dobro do que po-
deria, ou atende a metade dos pacientes que po-
deriam ser atendidos. Houvesse a previsibilidade 
para a aquisição destes medicamentos por licitação 
gastaríamos a metade e atenderíamos o dobro de 
pacientes: solução!

no Fórum multidisciplinar para Políticas Públicas 
em Onco-hematologia, que aconteceu na Assem-
bleia Legislativa, se deu início a uma construção 

entre os médicos, os operadores do direito repre-
sentados pela Defensoria Pública, pelo ministério 
Público e pela Procuradoria geral do Estado e com a 
representação da Secretaria Estadual da Saúde, para 
termos as ferramentas jurídicas e modelos de gestão 
que possibilitem a maior previsibilidade nos casos 
de câncer no RS, que já são a primeira causa de 
morte em 33% dos municípios no Estado. A compra 
destes medicamentos com este viés da eficiência 
significaria uma economia de quase 15 milhões de 
reais por mês, ao longo de 12 meses se economi-
zaria na faixa de 150 milhões de reais em recursos 
do Estado, o que possibilitaria gastarmos estes re-
cursos ampliando o atendimento na saúde. A outra 
vantagem da previsibilidade dos casos oncológicos 
é termos a oportunidade começar os tratamentos 
mais precocemente, diminuindo a morbidade e a 
mortalidade causadas em especial pela demora no 
acesso ao tratamento para o câncer. O governo do 
Estado, o ministério Público, a Defensoria Pública e a 
Procuradora geral do Estado e os médicos organiza-
dos em suas entidades através de um grupo de traba-
lho começam a caminhar, no âmbito dos tratamentos 
oncológicos, no sentido de salvarem mais vidas com 
menos recursos.

dr. thiago duarte - deputado estadual pelo 
democratas, médico gineco-obstetra e legista.

MAiS geStãO POde SALVAR MAiS VidAS

cd - casamEnto 
Em Eclesiastes 4:9 e 12, está escrito: “melhor é serem 
dois do que um... O cordão de três dobras não se rebenta 
com facilidade”. O casamento é como este cordão de 
três dobras, constituído pelo Criador, o homem e a mu-
lher.
Descubra por meio da Palavra de Deus os segredos para 
um casamento duradouro e feliz. Com dicas simples e 
poderosas, você poderá reavivar o seu relacionamento. 
Tenha um casamento abençoado! 

grupo Resgate, 
resgatando vidas na zona sul

O grupo resgate atua em toda 
zona sul de Porto Alegre, levando 
alimento roupas, cobertas, amor 
carinho e respeito pelo próximo, 
fazendo este trabalho através de 
doações de qualquer pessoa ou 
órgão. Estão com um projeto de 
construção para abrigar estas pes-
soas, acreditando na recuperação 
e transformação de todos eles, na 
sua maioria enfrentando problemas 
com drogas lícitas e ilícitas.

O Grupo Resgate busca ajuda na 
construção de uma casa para po-
der abrigar estas pessoas, lhes pro-

porcionando um tratamento e um 
atendimento digno, mas pede ajuda 
com este trabalho, sozinhos sabem 
que não conseguem nada. 

“Deus abençoe a todos em o nome 
de Jesus cristo. Agradeço ao Jornal 
Vitrine por nos dar essa oportunida-
de de mostrar este trabalho, que o 
Grupo Resgate vem fazendo através 
dos irmãos, Moacir, Vivian, Vander-
lei, Lilia, Rose, Majane, Carlos, entre 
outros”, disseram os responsáveis 
ao Jornal Vitrine, que se propôs a 
divulgar o trabalho.

Quem quiser saber mais detalhes, conhecer pessoalmente e ajudar nesta luta, pode entrar em contato 
pelos telefones: (51) 984310001 e (51) 984542981 WhatsApp. O CTG Porteira da Restinga está localizado na Rua Álvaro Difini, 3847 - Restinga Nova (atrás do Ginásio Cecores)

Algumas pessoas que doam seu tempo, amor e mesmo 
dinheiro para poder ajudar

Grupo visa a construção de um lar para abrigar dependentes químicos

Fotos: Divulgação

            DK 
CELULARES

Mauritech Informática

3249.8128   98518.9083
3013.7722  98474.9236 

ACESSO K, 2107  -  LOJA 03

Agora Mauritech e DK Celulares trabalhando juntas, 
sempre com ótimo atendimento e qualidade

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
NOTEBOOK - IMPRESSORA

ASSISTÊNCIA DE CELULAR MULTIMARCAS
VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Formatura de fandango no 
Ctg Porteira da Restinga

No sábado (06/07), mais uma 
turma se formou em curso de fan-
dango no CTG Porteira da Restinga. 
Foram 10 casais que durante três 
meses aprenderam as tradicionais 
danças da cultura gaúcha e nesta 
noite dançaram com seus pares e 
com companhia de seus padrinhos, 
lotando o salão.

Antes da formatura teve o tradi-
cional jantar, apresentações e de-
pois da cerimônia onde os casais 
mostraram o que aprenderam com 
os Professores Evandro e Andréia e 
puderam aproveitar o baile, confra-
ternizando com os amigos e fami-
liares. 

Fundado em 07 de março de 1982 
e passando por momentos difíceis, 
principalmente na década passada, 
o CTG Porteira da Restinga reen-
controu seu lugar de destaque no 
tradicionalismo da região e vem se 
consolidando como um dos CTGs 
mais atuantes de Porto Alegre, par-
ticipando de rodeios e tendo em 
suas invernadas um dos pontos 
primordiais. Isto se dá com eventos 
como curso de fandango, que em 
sua beleza desperta o interesse de 
prendas e peões em fazer bonito 
representando o tradicionalismo e 
sua entidade. 

Peões e prendas se prepararam por três meses para este dia

Fotos: Valtencir Cruz
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geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

AMAMentAR é uM AtO de AMOR

tRenSuRB ReALiZA dOAÇãO de 
50 COMPutAdOReS PARA eSCOLA 
CARLOS PeSSOA de BRuM

no início de agosto tivemos a Semana mundial de Aleitamento ma-
terno, em mais de 170 países com o tema “Capacite os pais e permita a 
amamentação, agora e no futuro!”. A campanha segue divulgando o tema 
durante todo o mês. O “Agosto Dourado”, será dedicado ao incentivo ao 
aleitamento materno.

O aleitamento materno é a alimentação mais completa e saudável para 
o bebê. A Organização mundial da Saúde (OmS) orienta amamentação 
exclusiva pelo menos durante os primeiros seis meses de vida, seguidos 
por amamentação continuada e complementada adequadamente até no 
mínimo os dois anos de idade.

A amamentação traz benefícios para o bebê e para mãe. Protege o 
bebê de doenças, fortalece sua imunidade, evita alergias, infecções, além 
de reduzir custos com o uso das fórmulas. Além dos benéficos físicos 
percebidos nas crianças, o ato de amamentar fortalece vínculos que fa-
vorecem aspectos emocional na criança, tendo um impacto importante 
sobre as taxas de morbidade e mortalidade, particularmente nos países 
em desenvolvimento. O leite materno protege contra infecções gastroin-
testinais e respiratórias, e está associado à menor incidência de doenças 
crônicas que surgem na infância, tais como diabetes, obesidade, doença 
celíaca e algumas patologias infantis. 

Desempenha também um papel significativo no desenvolvimento so-
cial e emocional da criança. Pesquisas mostram que crianças amamenta-
das são mais sociáveis, socialmente seguras e apresentam maior pontu-
ação em escalas de desenvolvimento.  

Quando o tempo de licença acaba, muitas mães ficam sem saber o 
que fazer. mas existem algumas dicas que podem auxiliar nestes momen-
tos. Uma é procurar uma escola que tenha um projeto que apoie a ama-
mentação.  São escolas que compreendem a importância deste momento 
e proporcionam um ambiente tranquilo e confortável para a amamenta-
ção. E além disto motivem e encorajem essas mães. O leite muitas vezes 
pode ser congelado e posteriormente dado na escola. 

Procure conhecer como pode ser realizada a retirada e armazenamen-
to do leite em casa. E se no local de trabalho, existe um local adequado 
para também praticar a ordenha do leite. Você pode iniciar estocando o 
leite até 15 dias antes do retorno ao trabalho.

Após o retorno ao trabalho uma dica é amamentar com frequência 
quando estiver em casa ou seja sempre que o bebê assim desejar, in-
clusive à noite. Converse com o pediatra e esclareça suas dúvidas. Ama-
mentar nem sempre é fácil ou intuitivo, e pode gerar muitas dúvidas e 
inseguranças. Por isso, é necessário preparação e informação. Procure 
ajuda se sentir dificuldades. 

A 
Trensurb realizou, 
na tarde da quarta-
-feira (31/07), a 
doação de 50 com-

putadores para a Escola 
Municipal Vereador Carlos 
Pessoa de Brum, localizada 
no bairro Restinga, Zona Sul 
de Porto Alegre. Os equipa-
mentos estavam guardados 
e não eram mais utilizados 
porque se tornaram obsole-
tos para as atividades desen-
volvidas pela empresa. Além 
disso, o seu valor de merca-
do é muito baixo para a ven-
da, porém sua configuração 
atende às necessidades para 
realização de atividades es-
colares e de baixa complexi-
dade. 

A escola contemplada 
possui cerca de 1.300 alu-
nos, mas, no laboratório 

de informática, apenas 13 
computadores estavam em 
funcionamento. A doação 
realizada pela Trensurb pos-
sibilitará a instituição de 
ensino quase quintuplicar 
a oferta de computadores 
aos alunos. Para o diretor 
da escola, Felipe de Oliveira 
Dorneles, a doção foi muito 
bem-vinda: "Vai melhorar 
muito no aprendizado deles, 
vínhamos já com os com-
putadores muito antigos e 
não conseguíamos fazer o 
uso completo deles". Felipe 
destaca ainda que, com os 
equipamentos doados pela 
Trensurb, será possível para 
a escola colocar em prática 
todo o planejamento dos 
professores sobre as novas 
tecnologias em uso. 

Ouvidor da Trensurb, 

Giovani Vasconcellos foi 
quem representou a empre-
sa durante a entrega dos 
computadores. Segundo ele, 
"historicamente, a Trensurb 
preocupa-se com o desen-
volvimento das comunida-
des dos municípios atendi-
dos pelo metrô e esta ação 
irá contribuir na inclusão di-
gital desses estudantes". 

Novas doações similares 
devem ser realizadas nos 
próximos meses. Há previ-
são de que mais 50 compu-
tadores sejam entregues à 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Rio Grande do 
Sul, de Canoas, e outros 20 
para a Escola Estadual de 
Ensino Médio Dr. Oscar Tol-
lens, de Porto Alegre. 

Com a doação a escola passou de 13 pra 63 computadores

Foto: Wellington Marques/Trensurb

euRO FunK e neWeLL'S tingA atendem 
moradores de rua

Sopão aqueceu uma das noites mais frias do ano
Foto: Valtencir Cruz

Fotos: Divulgação

Galera que serviu estava tão animada quanto os moradores de rua que comeram o sopão

Grupo de amigos se juntaram pra fazer um evento e reencontrar os amigos 
do passado, curtir umas músicas boas antigas e ao mesmo tempo fazer com 
que amenizamos o sofrimento de moradores de rua. Unidos tiveram a ideia de 
fazer um sopão solidário e distribuição de roupas tudo com doações e contri-
buições obtidas entre eles mesmos e alguns estabelecimentos comerciais do 
bairro.  O sopão solidário ocorreu na noite do sábado (06/07), numa das noites 
mais frias do ano na Esplanada da Restinga, mas que foi aquecida pelo sopão e 
pelo carinho das pessoas que fizeram e serviram voluntariamente. 

O EURO FUNK é um antigo grupo de dança da Restinga, mas que hoje só se 
reúne pelos laços de amizade apenas para curtir música, organizar alguma 
evento solidário ou simplesmente botar a conversa em dia.  O NEWELLS TINGA 
é um time de futebol 7 da Restinga, ainda em atividade, mas com um espírito 
solidário que não fica limitado ao futebol. 

Quando pediram ao Jornal Vitrine para ir até o local para ver o trabalho, 
prontamente o proprietário, Valtencir Cruz, dispôs, mesmo sendo numa sá-
bado à noite onde tinha outros dois eventos para comparecer. “A proposta do 
Jornal Vitrine e a minha proposta como pessoa física e de mostrar as coisas 
boas que são feitas no bairro e sempre que possível estamos junto com pessoas 
que compartilham deste mesmo pensamento” disse Valtencir.

ALgunS eStABeLeCiMentOS e PeSSOAS que 
AJudARAM:

mERCADO PRimAZ 
WAgnER SAnTOS 
PEDRinHO DA TingA 

EURO FUnk 
nEWELL’S TingA 
império das frutas
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Barcelona Campeão do Campeonato da Liga de 
futebol Sete da Restinga – 40 anos

Aconteceu no domingo (04/08) a grande final do Campeonato da Liga de Futebol Sete da Restinga, com Barcelona 
como grande Campeão de 2019. O campo estava lotado com mais de 1000 pessoas torcendo pra suas equipes e fa-
zendo uma grande festa, consolidando cada vez mais o Campeonato da Liga como o maior evento esportivo do bairro. 

A equipe do Barcelona saiu 
pressionando e criando opor-
tunidades de gol, mas aca-
bou levando dois gols ainda 
no primeiro tempo e parecia 
que que o jogo estava resolvi-
do para o time de galácticos 
do Cobal. Mas veio o segun-
do tempo e o técnico Dener, 
que aliás é um técnico pro-
fissional que já treinou time 
na Copa do Brasil, tratou de 
acalmar os atletas e manter a 
linha de jogo que estava tra-

çada. Dener armou seu time 
com o intuito de se manter 
ofensivo, mas não deixar o 
adversário jogar. Com uma 
marcação forte sem espaços 
para o atacante Paulo Diniz 
do Cobal pudesse concluir 
em gol. A estratégia deu certo 
e no segundo tempo o Barce-
lona fez dois gols, empatou a 
partida e o jogo ficou aberto, 
com chances de gol para a 
duas equipes, mas com Bar-
celona tendo as chances mais 

claras de gol.
O árbitro Cleber Silva Pe-

reira apita o final de jogo e 
indica as penalidades máxi-
mas. O Barcelona saiu defen-
dendo e o Cobal desperdiçou 
uma das cobranças, chutan-
do sobre o gol. A responsa-
bilidade ficou para o camisa 
6, Michel que foi tranquilo e 
converteu seu gol, dando o 
título ao Barcelona com 3 x 2 
nos pênaltis. 

VeJA A PROgRAMAÇãO COMPLetA dA 
FinAL e A PReMiAÇãO
10h30 - Diretoria da Liga X Botafogo (50 anos)

11h30 - Botafogo 1 x 1 Cosmos A (terceiro e quarto luga-
res, decidido nos pênaltis, com vitória do Cosmos A)

12h30 - Cobal 2 X 2 Barcelona (Barcelona Campeão ven-
cendo por 3 x 2 nos pênaltis)

13h45 - Entrega da premiação do campeonato.

colaboradorEs: Valtencir Cruz (Jornal Vitrine) Deputado Dr. 
Thiago Duarte, Vereador Reginaldo Pujol, João (DmLU), márcio 
Figueira (TV Restinga) Everson, negrinho, Peneira, Badeco., gugu, 
marquinhos, marcos Santos (Super kan), Paulinho (Reunidos) 
geovane (Cosmos) nelson, Bráulio, Choca e  Fabio. 

campEão
Barcelona

VicE 
Cobal

tErcEiro colocado 
Cosmos A

quarto colocado                                     
Botafogo

campEão turno
Cosmos A

campEão dE disciplina                             
Botafogo

golEiro mEnos Vazado                             
maninho (Botafogo)

golEador                                                
Tiago (Cosmos B )

maior golEador dos 
últimos anos              
Ronaldo (Cosmos A)

atlEta dEstaquE                                      
Fabrício (Barcelona )

atlEta dEstaquE                                      
Paulo Diniz (Cobal)

Campeonato categoria 50 anos inicia em 25/08/2019. As inscri-
ções já estão abertas, contato com Duarte no fone (51) 984650308

Time da Liga e Botafogo 50 anos, fizeram o jogo de abertura Cosmos A ficou com o 3º lugar vencendo o Botafogo nos pênaltis

Num jogo de Davi contra Golias, Barcelona foi campeão incontestável

Fotos: Valtencir Cruz

Botafogo ficou em 4º, mas levou o troféu disciplina Cobal, vice campeão teve seu favoritismo quebrado pela forte equipe do Barcelona

Arbitro Cleber silva Pereira, com os capitães dos dois times da final

Valtencir Cruz, proprietário do Jornal Vitrine com outros parceiros que fazem a força 
da Liga de Futebol Sete da Restinga

Antes de entrar em campo com o fardamento oficial, Barcelona usou uma camiseta 
com o dizer “RESTINGA PEDE PAZ”

O presidente da Liga, Cloir Duarte, que sempre presta homenagens, desta vez foi o 
homenageado pelos times

Foto: Márcio Figueira

O terceiro lugar ficou com 
Cosmos A, que depois de em-
patar no tempo normal em 1 
x 1 com o Botafogo, venceu 
também nos pênaltis e fican-
do com o troféu. Mas Botafo-
go além de ficar com o quarto 
lugar, levou também o troféu 
de disciplina, muito valoriza-
do no campeonato para man-
ter o equilíbrio e harmonia 
nos jogos.

O jogo preliminar foi uma 
partida entre o time da Liga, 
composto por diretoria, par-
ceiros e dirigentes de times, 

contra o Botafogo 50 anos. 
Jogo de confraternização e 
comemoração, onde o resul-
tado é o menos interessa. 

Parabéns ao merecido 
Campeão Barcelona, aos de-
mais times e a todos que de 
alguma forma participam 
para fazer deste campeonato 
o grande evento que se tor-
nou, virando referência para 
outros bairros da cidade. O 
Jornal Vitrine de antemão 
já reforça a parceria para o 
campeonato de 50 anos que 
está para começar.
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15º Jantar Baile da solidariedade do Abrigo 
João Paulo ii

Na noite de sábado 
(13/07) no clube do Profes-
sor Gaúcho, foi realizado 
o15º Jantar Dançante da So-
lidariedade que é organiza-
do e preparado por um gru-
po de casais voluntários do 
Abrigo João Paulo II. E desde 
2012 tem como objetivo o 
de auxiliar na construção da 
casa lar.

O diretor do Abrigo João 
Paulo II, padre Cláudio Bian-
chet, deu boas-vindas a to-
dos os presentes e fez um 
momento de reflexão sobre 
a importância do evento, 
da solidariedade e do vo-
luntariado para a institui-
ção. Convidou a todos a faz 
uma oração para agradecer 
a Deus o dom da vida e o 
alimento que foi preparado 

com tanto carinho pelo gru-
po de voluntários.

Após o jantar, foi prepa-
rado um momento especial 
para homenagear os volun-
tários, sendo transmitido 
um vídeo contendo fotos 
e a retrospectiva destes 15 
anos de eventos que é tão 
especialmente organizado 
pelo grupo. Após, Carolina 
Bueno, ex acolhida na insti-
tuição, fez uma homenagem 
recordando os objetivos dos 
jantares anteriores e o quan-
to eles auxiliaram a institui-
ção e os inúmeros acolhidos 
que já passaram durante es-
ses 15 anos.

Os acolhidos da casa-lar 
Pérolas do Amanhecer, can-
taram a música "Trem Bala" 
e os acolhidos da casa lar Fa-

Valtencir Cruz do Jornal Vitrine foi um dos parceiros homenageados, recebendo o certificado do Padre 
Cláudio Bianchet e do casal de voluntários Vera e Jaime Monticeli

Casais felizes por aproveitarem uma bela festa e ao mesmo tempo ajudar na 
construção da casa lar

Voluntários e parceiros foram homenageados

Foto: Divulgação Fotos: Valtencir Cruz

Mais uma vez um foi um sucesso o jantar Famílias inteiras prestigiando e dando sua parcela de solidariedade

rol da Esperança realizaram 
a entrega de um mimo para 
cada voluntário.

Os patrocinadores, em-
presas e pessoas que apos-
tam anualmente no trabalho 
as instituição e na realização 
do Jantar, foram homenage-
ados com a entrega de cer-
tificados de agradecimento 
por todo o apoio durante to-
dos esses anos. Mais um mo-
mento de união, de alegria, 
de acolhimento, de partici-
pação da grande família do 

Abrigo João Paulo II.
Para comemorar os 15 

anos desta festa solidária, 
o baile foi abrilhantado pela 
Banda Uptown, que deu iní-
cio com a valsa dançada 
pelos casais voluntários, pa-
trocinadores e demais parti-
cipantes do evento.

Na ocasião foi entregue 
um certificado aos parceiros 
que apoiam o jantar baile, na 
sua maioria há muitos anos, 
entre esses parceiros está o 
jornal Vitrine, representado 

por seu proprietário, Valten-
cir Cruz. 

O Abrigo João Paulo II 
agradece o apoio, dedicação 
e amizade dos voluntários, 
patrocinadores e demais 
pessoas que prestigiam to-
dos os anos o Jantar da So-
lidariedade possibilitando 
que os objetivos sejam re-
alizados e que a instituição 
tenha boas condições para 
realizar o acolhimento de 
forma qualificada e organi-
zada.

FCA (Fellowship of Christian Athletes) na Restinga
O FCA (Fellowship of Chris-

tian Athletes) é uma comu-
nhão ou um grupo de atletas 
cristãos com sede em Kan-
sas City nos Estados Unidos 
que viajam pelo mundo en-
sinando várias modalidades 
esportivas com a finalidade 
não apenas de formar atletas, 
mas seres humanos melhores 
através da palavra de Deus. 

“Através do contato com 
a COPAR (Comissão de Pas-
tores da Restinga), o bairro 
Restinga foi escolhido para 
este trabalho que trouxe 16 

profissionais de diversos es-
tados americanos como Geór-
gia, Carolina do Sul, Carolina 
do Norte, entre outros”, disse 
Paulo Wescher da FCA Curiti-
ba.

Entre esses atletas profis-
sionais estava Tripp Corum 
treinador de basquete e líder 
da delegação. Tripp antes era 
treinador universitário na 
Geórgia e conta que três jo-
gadores dele jogam na NBA, 
(Nationanl Basketball Asso-
ciation), a liga de basquete 
americano.

Para a prática das diver-
sas modalidades, através 
Prof. Coordenador do CE-
CORES, Juliano Meneghetti, 
junto com a COPAR, mobi-
lizou diversas ONGs, como 
Renascer da Esperança e 
CPIJ que se engajassem e 
participassem do proje-
to que foi um sucesso. Ao 
todo foram 19 instituições 

participantes, e são não fo-
ram mais por estar em meio 
ao recesso escolar. 

Entre os atletas nacionais 
estava o jogador de basque-
te Thiago Mathias, que dis-
puta a NBB (Novo Basquete 
Brasil) pelo Basquete Cea-
rense, mas que também faz 
parte do Projeto Basquete 
para a Vida que acontece 

aos sábados das 13 às 17 
h no CECORES. Thiago es-
tava de férias e sempre que 
pode se faz presente.

A convite do Pastor Fa-
biano Santos o proprietário 
do Jornal Vitrine, Valtencir 
Cruz acompanhou alguns 
desses momentos que apro-
ximou Brasil e EUA através 
do esporte e da fé. 

Valtencir Cruz com alguns dos atletas americanos e o organizadores do bairro

Galera do basquete reunida para a foto que marca um grande momento no bairro

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Divulgação
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O Vitrine na Balada desta edição foi na Festa Flash Back da Som na 
Caixa Records realizada na noite do sábado (06/07) na sede da As-
sociação do Comércio e indústria da Restinga (ACiR). mais de 300 
pessoas fizeram a festa dançando e curtindo com seus amigos as 
músicas dos anos 80 e 90. Foi mais uma edição da festa que mantém 
o sucesso das anteriores e conta sempre com apoio do comércio do 
bairro para sua realização. Fique ligado que já está confirmada para 

novembro a próxima festa. 
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Diversos 
VENDO CASA  a 5min do Hos-
pital da Restinga, na Av. João 
Antônio da Silveira, 2960 casa 
15. Terreno 12 x 24m, 2 dormi-
tórios, sala grande com lareira, 
cozinha, banheiro. Duas entra-
das, frente e fundos. Quiosque 
com churrasqueira e banheiro. 
Estrutura com laje e telhado. R$ 
90 mil. Tratar direto com a pro-
prietária Elizabete pelo fone (51) 
984174945 ou (51) 984428394 
com Getúlio

Alugo Apto térreo - Condomínio 
Vivendas do Sol 2, Rua Capitão 
Pedroso, 640, Restinga. Valor: R$ 
600,00 com Condomínio inclu-
ído. Tratar: (51) 99760-7822

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 Restinga, 
semi-mobiliado, móveis sob 
medida próximo à avenida, 2 dor-
mitórios, 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

Áries  21/03 a 20/04

Será importante fazer uma seleção para 
realizar cortes, principalmente no setor fi-
nanceiro. Mas as portas estão abertas para 
o amor e para vivenciar situações novas a 
dois.

AMOR: A fase é para se divertir e aval-
iar a relação por meio de uma troca mais 
interativa. O seu maior desafio é lidar com 
investimentos ou imprevistos materiais.

TRABALHO: As responsabilidades ainda 
são fortes, mas você está na reta final deste 
processo. O céu aponta flexibilidade e ha-
bilidades para interagir com os compromis-
sos. É uma semana produtiva e com bons 
contatos.

TOUrO 21/04 a 20/05

A Lua Nova acentua os seus interesses 
e o deixa em destaque para resolver situa-
ções que estão em seu domínio. É uma 
semana importante para realizar algum tipo 
de corte ou adotar uma postura importante 
para o seu desenvolvimento. 

AMOR: Você está numa fase nova e isso 
impacta o relacionamento. Mas os camin-
hos estão abertos para vivenciar a troca 
com qualidade. 

TRABALHO: É importante ter paciência 
e desacelerar um pouco. Você está numa 
fase nova e a situação não se apresenta es-
tável. Mudanças são necessárias para o seu 
desenvolvimento profissional.

gêmeOs 21/05 a 20/06

É uma semana em que você precisa ter 
jogo de cintura para lidar com parentes e 
pessoas com as quais você deve trocar de 
uma forma mais forte. 

AMOR: É uma semana ótima para ficar 
mais perto da pessoa amada. O céu fa-
vorece as viagens e uma interação mais 
filosófica com o cônjuge. Se estiver sozinho, 
pode conhecer uma pessoa que tem tudo 
a ver com você.

TRABALHO: Você está realizando os seus 
sonhos e metas profissionais. O céu aponta 
que está consciente do que é prioridade em 
sua carreira. 

câncer 21/06 a 20/07

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

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

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

leãO 21/07 a 20/08

É importante avaliar as condições de af-
etos entre pessoas muito próximas a você. 
O céu pede flexibilidade para interagir com 
pessoas com quem você não deseja ter 
contato. 

AMOR: Os eventos familiares mesclam-se 
com a troca afetiva. É uma semana para in-
teragir com os projetos da pessoa amada. O 
cônjuge passa por uma fase muito intensa 
de trabalho e está priorizando seus próprios 
projetos. 

TRABALHO: É uma semana de impre-
vistos e de situações que podem fugir do 
seu controle. Infelizmente ainda se mantém 
a sensação de que nada está resolvido e 
sólido, aquilo de que você precisa para se 
sentir seguro.

virgem 21/08 a 20/09

A Lua Nova acentua os medos e a ne-
cessidade de desenvolver a autoestima. O 
cenário pede de você maior flexibilidade 
para interagir com situações que não estão 
sob o seu controle. 

AMOR: A pessoa amada está disposta a 
se comunicar mais para limpar os ressenti-
mentos do passado. É necessário conectar-
se com os valores em comum.

TRABALHO: O ambiente de trabalho seg-
ue agitado e instável. É necessário entender 
o significado do que está acontecendo: 
uma intenção de fazê-lo desenvolver a au-
toestima.

liBrA  21/09 a 20/10

escOrPiãO  21/10 a 20/11

É uma semana em que você vai sentir 
uma pressão para inovar e seguir mais 
leve com as suas conquistas. Tenha aten-
ção com os imprevistos e com cortes que 
podem afetar você e uma pessoa especial. 

AMOR: É uma semana desafiadora para o 
relacionamento. É imprescindível entender 
o que se passa para poder ajudá-lo, mas 
tenha atenção com cortes e afastamentos.

TRABALHO: É uma semana muito agitada 
e com diversas situações que precisa focar 
e resolver. Esteja atento às oportunidades.

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

É uma semana excelente para o seu 
desenvolvimento. O contato com pessoas 
diferentes ou que estavam distantes o ajuda 
a compreender muitas situações que blo-
queavam a autestima e o seu crescimento.     

AMOR: A pessoa amada deseja se aproxi-
mar de você e expressar os sentimentos 
de uma forma reservada. O céu também 
aponta a necessidade de resolver questões 
materiais.

TRABALHO: Você está passando por pro-
cessos de adaptação no trabalho. É uma se-
mana instável e com diversas situações a 
serem concluídas. 

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

A experiência pode ser direcionada ao 
campo amoroso e também aos filhos. É 
necessário se desprender de situações 
que não estão sob o seu controle, porque 
somente assim será possível seguir o fluxo 
da vida e permitir que mudanças ocorram. 

AMOR: O cônjuge assume responsabili-
dades com seriedade e existem situações 
que deseja resolver em conjunto com você. 

TRABALHO: Existe preocupação para 
lidar com as mudanças em sua carreira 
profissional. As responsabilidades ainda são 
altas, mas você está no caminho certo.

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Tenha atenção com a competição e a ne-
cessidade de ter destaque a todo custo. O 
céu aponta escolhas importantes para con-
quistar os resultados que almeja. 

AMOR: As responsabilidades que você 
vem assumindo colaboram para o desen-
volvimento da relação e trazem percepções 
interessantes para unir.

TRABALHO: É uma semana de expansão 
e crescimento profissional. É preciso dar at-
enção aos imprevistos no ambiente de tra-
balho. Se tiver funcionários, é interessante 
inovar a equipe e permitir que mudanças 
aconteçam.

PeiXes  22/02 a 21/03

A Lua Nova ativa o relacionamento ou 
uma pessoa muito importante para a sua 
experiência atual. Você também será sur-
preendido por situações positivas, porque a 
experiência liberta a pessoa amada e traz 
um novo estado de consciência.

AMOR: O cônjuge não está muito bem, 
porque deseja se manter afastado de situa-
ções que o afetam, e isso pode estar dire-
cionado à família. 

TRABALHO: Você está passando por pro-
cessos cármicos profissionais. Já está na 
reta final, mas precisa entender esse pro-
cesso com sabedoria para fazer a transição 
da melhor forma.

É uma semana altamente movimentada e 
você está cercado pelos seus amigos e por 
pessoas que te querem bem.

AMOR: O cônjuge está focado nos pro-
jetos que acercam a relação. Os amigos e 
os projetos exercem uma influência signifi-
cativa, mas é preciso que todos saibam lidar 
com imprevistos. 

TRABALHO: É uma semana produtiva 
para resolver diversas tarefas que estão 
suspensas e que precisam de ordem. Uma 
pessoa pode ajudá-lo a executar as ativi-
dades, e isso vai ser maravilhoso. Mas a falta 
de foco pode atrapalhar.

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

CLASSiFiCAdOS
A PARtiR

R$ 20,00



16 Jornal Vitrine Gaúcha • Agosto • 2019

Rua Dorival Castilhos Machado, 660. bairro Hípica •  porto alegre/rs
* As condições propostas são para a aquisição da unidade privativa 17 do Condomínio 810, de 02 dormitórios, no valor de R$ 145 mil. A simulação é feita pela Tabela Price, considerando renda 
total de R$ 2.200,00 para dois proponentes ou um proponente com um dependente, sendo imprescindível comprovação de 36 meses de CLT (carteira assinada). Entrada de R$ 21.750,00, 
parcelados pela Construtora em até 48x corrigidas pelo INCC-M. Após entrega da unidade serão acrescidos juros mensais de 1%. Valor 100% financiado, sendo composto por entrada parcelada 
em 48X + 360 mensais do financiamento Caixa (MCMV). Financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa conforme regras vigentes em 31/07/2019. Não nos responsabilizamos 
por eventuais mudanças no programa. Condição sujeita à aprovação do agente financeiro 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. Agosto/2019.

• Condomínios fechados com apartamentos de 2 dorms.
• Entrada parcelada.
• Ônibus na porta.
• Excelente localização.
• Unidades superiores com sacadas. Consulte.

o seu novo lar está aqui: apartamento

térreo, com pátio, a partir de R$ 145 mil*.
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51 984.026.58551 3264.0700fale com a
TVG imóveis:

Parcelas menores que o aluguel:
a partir de R$ 599,00*.

até

financiados*.100%

Visite a unidade modelo no local.

Av. Economista Nilo Wulff, 2100 -Restinga

51 3250.1675 - 986865753
SOMNACAIXARECORDS@HOTMAIL.COM

Pensou em festa, ligue para nós!

Consertos de Alto
Falantes


