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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
GrAtuitA

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal Vitrine 
pelas redes sociais

JornalVitrine

vitrine.jornal

51 993.861.766

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

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

LANÇAMENTO NA RESTINGA
ENTRADA

R$99,00

A PARTIR DE

*

APARTAMENTOS
DE

1 e 2 QUARTOS

Ligue  
4003-3690  
ou acesse  
tenda.com

Memorial de Incorporação do Reserva do Sul, registrado sob R-1-202.707, da matrícula nº 202.707, em 24/05/2019, no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Porto Alegre. CRECI 22559-J
*Informe-se sobre tabela de preços vigente e condições de pagamento com os consultores de vendas.

Ferragem 

Fortaleza
NOVA

Aceitamos:

(

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

Geral - Pág 10

CArretA dA AdrA BrAsil Atende 
morAdores dA restingA
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www.jornalvitrine.org

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

ExpEdiEntE: imprEssão: Zero Hora
tiragEm: 10.000 exemplares

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

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

facebook.com/vitrinejornal

@vitrinejornal

051 993.861.766

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

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

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

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.

Help loja de Crédito audita a edição de agosto 
do Jornal Vitrine 

A Edição de Agosto do Jornal Vitrine 
com audita na Help Loja de Crédito onde 
Arlise Dombrowski (consultora), Carolai-
ne Souza (Supervisora) e Renata Borges 
(consultora), confirmaram que haviam 40 
pacotes de 250 jornais cada, totalizando 
10 mil exemplares. Carolaine conferiu 
ainda a nota fiscal de impressão emitida 
pela Zero Hora, que confirmava a mesma 
tiragem. 

Está é uma prática exclusiva do Jornal 
Vitrine que garante ao anunciante que ele 
recebeu por aquilo que pagou, ou seja, 
pagou anúncio para 10 mil exemplares 
e de fato foi impresso e distribuído esta 
quantidade. 

Ao anunciar exija a comprovação de 
tiragem, só assim você terá o retorno es-
perado e evita fraldes no mercado publi-
citário. 

“O Jornal Vitrine foi o primeiro jor-
nal de bairro à fazer a distribuição nos 
semáforos e em pontos comerciais de 
grande circulação e hoje outros jornais 
aderiram, mas ainda esperamos que es-
tes jornais também adotem esta trans-
parência de comprovar que distribuem 
a quantidade de jornais que prometem. 
Não entendemos isto como uma cópia 
do que que fazemos, pelo contrário, ve-
mos isto como algo necessário para re-
cuperarmos a credibilidade dos jornais 

A Help Loja de Crédito, que auditou a edição de agosto, está localizada na Av. Nilo Wulff, 2093 e atende pelos fones (51) 3023.4861 - 
3261.2435

de bairro que foi abalada nos últimos 
anos pela prática fraudulenta de dizer 
pro anunciante que faz uma quanti-
dade X de jornais e na prática fazer 

uma quantidade muito inferior”, disse 
Valtencir Cruz, proprietário do Jornal 
Vitrine. 

Ofertas válidas até 10/09/2019.

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.

“Há 35 anos, quando abri um botequinho na Restinga, não imaginava que enfrentaria tantas dificuldades. 
Mas não desisti e hoje somos uma rede de supermercados de sucesso. E esse sucesso se deve pelo esforço e 

dedicação de cada um que já fez ou ainda faz parte do Super Kan. Esse empenho diário ganha sentido 
quando temos você, amigo cliente, conosco. Somos uma verdadeira família que tem como missão levar o 

melhor em produtos de qualidade para milhares de pessoas, especialmente as dos bairros Restinga e Hípica. 
Quero agradecer aos clientes, parceiros, fornecedores, comunidade e a cada funcionário que faz do Super 

Kan o verdadeiro super da família! Muito obrigado! 

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

“Há 35 anos, quando abri um botequinho na Restinga, não imaginava que enfrentaria tantas dificuldades. 
Mas não desisti e hoje somos uma rede de supermercados de sucesso. E esse sucesso se deve pelo esforço e 

dedicação de cada um que já fez ou ainda faz parte do Super Kan. Esse empenho diário ganha sentido 
quando temos você, amigo cliente, conosco. Somos uma verdadeira família que tem como missão levar o 

melhor em produtos de qualidade para milhares de pessoas, especialmente as dos bairros Restinga e Hípica. 

“Há 35 anos, quando abri um botequinho na Restinga, não imaginava que enfrentaria tantas dificuldades. 
Mas não desisti e hoje somos uma rede de supermercados de sucesso. E esse sucesso se deve pelo esforço e 

dedicação de cada um que já fez ou ainda faz parte do Super Kan. Esse empenho diário ganha sentido 
quando temos você, amigo cliente, conosco. Somos uma verdadeira família que tem como missão levar o 

melhor em produtos de qualidade para milhares de pessoas, especialmente as dos bairros Restinga e Hípica. melhor em produtos de qualidade para milhares de pessoas, especialmente as dos bairros Restinga e Hípica. 
Quero agradecer aos clientes, parceiros, fornecedores, comunidade e a cada funcionário que faz do Super 

melhor em produtos de qualidade para milhares de pessoas, especialmente as dos bairros Restinga e Hípica. 
Quero agradecer aos clientes, parceiros, fornecedores, comunidade e a cada funcionário que faz do Super 

melhor em produtos de qualidade para milhares de pessoas, especialmente as dos bairros Restinga e Hípica. 
Quero agradecer aos clientes, parceiros, fornecedores, comunidade e a cada funcionário que faz do Super 

OS PARTICIPANTES PODERÃO ESCOLHER PARA ONDE E QUANDO DESEJAM VIAJAR, OBEDECENDO A DATA LIMITE DE 05/02/2020. CONSULTE O REGUL AMENTO NO NOSSO SITE WWW.SUPERKAN.COM.BR

Feijão Preto
Super Kan

T1 1kg

  3,95
un.

Feijão Preto

Vassoura com 
Cabo Varre Fácil 

Condor V35

   7,99
un.

Erva-Mate Trad./
Moída Grossa

Barão 1kg

  7,99
un.

Creme de Leite
Santa Clara

TP 200g

1,79
un.

Biscoito Hot
Cracker Parati

150g

2,79
un.

Café Extra Forte/
Tradicional

3 Corações 500g

7,59
un.

Ofertas válidas até 10/09/2019.

Maionese Caseira
Liza Sachê

430g

  3, 89
un.

Maionese Caseira

Leite Condensado
Frimesa
TP 395g

2,99
un.

Pão de Queijo
Trad./Coquetel
São Geraldo 1kg

  9,90
un.

Mistura para Bolo
Apti Sachê 400g

   1,99
un.

Torrada
Isabela 142g

  1,99
un.

Batata
Pringles 

114g/120g 

8,99
un.

Lava-Roupas
em Pó Gota Limpa

Sachê 1kg 

3,99
un.

Amaciante
UAU 2L

5,29
un.

Torta Kit Kat
Kan 

36,90
kg

Torta Kit Kat

A cada R$ 80,00 em compras,
ganhe um cupom.

Na compra de qualquer produto da linha
Super Kan, ganhe um cupom extra.

Pagando com o cartão Super Kan,
ganhe mais um cupom.

5 VALES-VIAGEM DE

Envie "PROMOÇÕES" para (51) 9 9500 1484 e receba nossas ofertas.

Aceitamos todos os cartõesFerragem Fortaleza

Ferragemfortalezamatriz

A PIONEIRA DA RESTINGA, 
há 27 anos servindo a comunidade!
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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 

dePressÃo
 A depressão é frequentemente desencadeada 
por circunstâncias de vida, como a perda de um 
emprego, a morte de um ente querido, divórcio ou 
problemas psicológicos como a baixa autoestima e 
problemas causados pelo abuso. 
Toda pessoa que desconhece a esfera espiritual é 
uma forte candidata à depressão. A causa genérica 
da depressão é o afastamento do homem do Oni-
potente. Sendo Perfeito, Santo, Justo e Fiel, o Criador 
revela medidas restauradoras para o homem danifi-
cado pelo pecado.

A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

A causa genérica da depressão é o afastamento 
do homem do Onipotente. O livro e CD Livre-se da 
Depressão expõe as verdades divinas que possi-
bilitam a cura e a liberdade aos que sofrem 
deste mal.

Campanha do agasalho super Kan 
beneficia 10 famílias na restinga

Foram entregues no sábado (17/08) as roupas da Campanha do Agasalho 
do Super kan. De acordo com a comunicação da empresa, as roupas foram 

arrecadadas nas três lojas, com doações feitas pelos clientes e colaboradores.

 A entrega foi realizada 
por integrantes da Institui-
ção Caverna de Adulão, par-
ceira do Super Kan que pos-

sui experiência neste tipo de 
ação e é conhecedora dos 
locais com moradores que 
apresentam maior neces-

Cliente foi o principal parceiro nesta campanha do agasalho

Foto: Divulgação Caverna de Adulão sidade. Dentro desta ação, 
10 famílias do Condomí-
nio Belize e do Loteamento 
atrás da antiga garagem de 
ônibus foram beneficiadas.  
Buscando sempre estar in-
serida nas questões sociais 
do bairro, o Super Kan vem 
desenvolvendo, ao longo 
dos seus 35 anos, uma sé-
rie de ações que ajudam as 
comunidades mais caren-
tes. Muitas vezes são feitas 
iniciativas individuais ou 
que contam com a parce-
ria de instituições e outros, 
como fornecedores, cola-
boradores ou mesmo clien-
tes, sendo estes últimos os 
principais doadores no caso 
da Campanha do Agasalho.  
O Super Kan agradece a to-
dos que ajudaram nesta 
campanha. À princípio, ela 
pode parecer pouco para 
quem doou, mas é de muita 
importância para as famílias 
que receberam.

Construtora tenda lança novo empreendimento na 
restinga

A construtora Tenda está lançando na Rua Clara nunes na Restinga, o empreendimento Reserva do Sul,  em uma área de 
16.807 m², com 500 unidades de 1 e 2 dormitórios. 

Para a Tenda, o Reserva 
do Sul não é apenas mais 
um empreendimento, mas 
o registro de um momento 
muito especial numa das 
maiores construtoras e in-
corporados do país, pois 

vem no ano do seu cinquen-
tenário e será com estes 
apartamentos na Restinga 
que a empresa estabelecerá 
a marca histórica de 100 mil 
imóveis comercializados. 

A escolha do local, na Rua 

Clara Nunes ao lado do Su-
per Leve Mais, foi rigorosa-
mente pensada no sentido 
de dar ao seu futuro mora-
dor, não apenas a moradia, 
mas facilitação de acesso à 

transporte, educação, saúde, 
comércio e serviços. Com 
acesso pela Av. João Antô-
nio da Silveira, a principal 
avenida da Restinga, o Re-
serva do Sul, fica próximo de 
supermercados, farmácias, 
escolas e a pouco mais de 1 
km do Hospital da Restinga. 
Para a construtora, morar 
bem é isso, boa edificação 
e acesso aos serviços essen-
ciais e de consumo. 

O comércio da região já es-
pera com grande expectativa 
o empreendimento que trará 
apenas na primeira fase pró-
ximo de 1000 moradores. 
Alguns empreendedores já 
projetam ampliação em seus 
estabelecimentos, outros já 
se preparam para criar no-
vos negócios para atender 
esses novos clientes. Com 
isso não se vê apenas novos 
apartamentos, mas também 
novas possiblidades e cria-
ção de empregos num mo-
mento tão necessário para 
nossa economia. Além disso, 

a própria obra já cria cente-
nas de empregos diretos, 
que por si só já é de extrema 
importância. 

Apesar de focada em em-
preendimentos econômicos, 
traz em seu DNA a constante 
preocupação com os clientes 
no que se refere a qualidade, 
por isso são rigorosos quan-
to à escolha de materiais de 
construção e à capacitação 
permanente da equipe pro-
fissional. Já está presente 
em mais de 100 cidades, 
espalhadas por 8 estados, 
além do Distrito Federal. 
Conta atualmente com mais 
de 60 lojas próprias e uma 
equipe de vendas preparada 
para orientar cada cliente 
no processo de aquisição do 
imóvel, oferecendo um aten-
dimento personalizado.

Veja na página 11, mais 
informações sobre como 
adquirir seu imovél.

O Reserva do Sul está localizado na rua Clara Nunes, ao lado do Super Leve Mais da Av. João Antônio da Silveira
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Av. João de Oliveira Remião, 1969 – Pda. 04 
     3319.1573 – 3352.9644
     999.021.573

Agronomia 
Av. João de Oliveira Remião, 6457 – Pda. 15A
     3319.7943 – 3072.2043
     980.337.943

Lomba do Pinheiro 
Av. Edgar Pires de Castro, 1580 –  Lj. 03
     3072.3828 – 3414.2009 
     999.283.828

Hípica 

www.caeroclinspoa.com.br

Clínica Odontológica CaeroClin's
Há mais de 20 anos conquistando a sua 

confiança, nossa preocupação é com a saúde e 
bem-estar do paciente. Proporcionando 

tratamentos com os melhores cuidados em 
ambiente confortável.

Aparelho Ortodôntico 

O aparelho ortodôntico é um dos 
tratamentos mais procurados hoje em dia e 

proporciona o que todos nós queremos: 
dentes bonitos e alinhados. 

Clareamento
Conheça nossos tratamentos de clareamento 

dental e verifique que em poucos dias seu 
sorriso estará com um brilho todo especial e 

muito mais atraente. 

Facetas 
Facetas (cobre os espaços que faltam)  

funcionam como capas para um ou mais 
dentes, que normalmente possuem múltiplas 

restaurações, cor esteja muito alterada ou 
escurecida. 

Botox

O famoso botox, toxina botulínica, é usado 
para eliminar ou atenuar rugas faciais. O 

procedimento é não cirúrgico e trata áreas do 
rosto, como as linhas de expressão entre as 

sobrancelhas.

Lipo de Papada 
É um procedimento que através de 

micro-injeções, busca a redução da gordura 
localizada nessa área. 

Elas quebram as células de gordura ao redor 
do pescoço.

Microagulhamento

É um procedimento que consiste no 
rolamento de agulhas muito finas, 

estimulando o colágeno e atenuando sinais de 
envelhecimento.

Preenchimento Labial 

É um procedimento com ácido hialurônico 
que realça o contorno dos lábios e aumenta o 

volume e projeção dos mesmos.

Preenchimento Facial

É um procedimento que através do ácido 
hialurônico visa suavizar sulcos e depressões 

como na maçã do rosto e bigode chinês.

Bichectomia
A bichectomia é um procedimento cirúrgico 

para a retirada parcial da bola de Bichat, que é 
um tecido gorduroso. Com essa remoção as 

bochechas ficam menores, tornando a 
aparência do rosto mais fino e alongado.

Segunda a Sexta: 9h – 20h
Sábado: 9h – 12h / 14h – 18h

Horário de 
Atendimento  

Implante Dentário 

É a melhor opção se você necessita repor um, 
alguns ou até mesmo todos os seus dentes. 

Usado pra substituir as raízes dos dentes 
naturais perdidos.

Batalhão da restinga e extremo 
sul recebe 63 novos soldados
Uma cerimônia na tarde de sexta-feira (30/08) na Esplanada da Restinga, 
marcou a posse oficial de 63 novos soldados no 21º BPm que atende a 
Restinga, Extremo Sul e Parte da Lomba do Pinheiro. Os policiais já estavam 
de serviço de serviço desde a terça-feira (27/08), mas na sexta represen-
tantes da Secretaria de Segurança Pública e autoridades participaram da 

posse oficial.

Na ocasião o Deputado Dr. 
Thiago Duarte, entregou uma 
placa, prestando uma home-
nagem ao Capitão Marcelo 
Nogueira pelos seus présti-
mos à região, tanto no poli-
ciamento como em trabalhos 
de inclusão social dos quais é 
sempre parceiro das lideran-
ças comunitárias, especial-
mente trabalhos preventivos. 
Além das autoridades, esta-
vam presentes o Comandante 
do 21º BPM, Tenente Coronel. 
Alex Severo, que conduziu 
os trabalhos, o Deputado Dr. Policiais foram recebidos com muito carinho pela comunidade

Tenente Coronel Alex Severo (E), com autoridades e representantes da Secretaria de Segurança Pública

Dep. Estadual Dr. Thiago Duarte com o homenageado 
Capitão Marcelo Nogueira e o proprietário do Jornal 
Vitrine, Valtencir Cruz

Thiago Duarte e os Vereado-
res Paulinho Motorista e en-
genheiro Comassetto. 

Os convidados, entre eles 
Valtencir Cruz do Jornal Vi-
trine, foram convidados à en-

tregar a braçadeira do 21 BPM 
aos novos soldados.  

Foto: Divulgação Jornal VitrineFoto: Valtencir Cruz

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Valtencir Cruz

7º Jantar do natal legal
Aconteceu na noite de sexta 

(09/08) no Salão Paroquial da Paró-
quia Nossa Senhora da Misericórdia 
da Restinga. o 7º Jantar do Natal 
Legal, para arrecadar recursos para 
que no dia 25 de dezembro Noal 
e seus voluntários possam levar a 
magia do Natal e um pouco de Es-
perança à quem precisa. São sete 
anos que este trabalho é realizado 

e os recursos arrecadados neste 
e outros eventos ao longo do ano 
servem para comprar brinquedos 
e sestas básicas que são entregues 
em dezembro para famílias caren-
tes, crianças e em abrigos para ido-
sos. 

Parabéns ao Noal, os voluntários 
e todos que ajudam de alguma for-
ma.

Foto: Valtencir Cruz

Pachecão comemora 90 anos

Paulo Pacheco, ou Pachecão para 
os amigos, nasceu em 26 de agosto 
de 1929 e chegou em Belém Novo 
com os pais Heitor Pacheco e Vir-
gínia Dornelles Pacheco e as irmãs 
Regina e Ceres em 1934. 

Neste tempo no bairro consti-
tui família sua própria família e se 
tornou uma das pessoas mais res-
peitadas e conhecidas da região. “O 
Pachecão é considerado um líder 
comunitário, toda a semana me 
procura pra mandar arrumar uma 
rua, trocar lâmpada de poste e pe-
dir melhorias para o bairro” disse 
Elton Fraga, Gestor do CRIP Extre-
mo Sul.

A convite do amigo Kako Pache-
co, o proprietário do Jornal Vitrine 
esteve no Espaço Chalé no domin-
go (26/08), para comemorar juntos 
com outros amigos esta data tão 
importante para o pai, Pachecão. 
Entre estes amigos estavam gran-
des personalidades do nosso esta-
do, como Olívio Dutra, Renato Bor-
ghetti e João Almeida Neto, entre 
outros não famosos, mas de igual 
importância para Pachecão e sua 
família. 

Parabéns ao Pachecão pelos seus 
90 anos bem vividos com sua famí-
lia e amigos. 

Pachecão com Familiares e Olívio Dutra
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@EMPREENDEDORASRESTINGA/

EST. JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 1650 - 2001
AV. ECONOMISTA NILO WULFF, 4101

Est. Barro Vermelho, 260 
 Restinga

@ferragemoutono

nos siga nas redes sociais 
e fique por dentro das ofertas!  

@ferragemoutono

51 3261.5710 - 984.708.882
Est. Barro Vermelho, 1149 

 Restinga

Elas começaram a conversar em meados de maio deste ano em conver-
sa informal de poucas mulheres, criaram o projeto empreendedoras 
Restinga, foram convidando umas às outras via redes sociais e organi-
zaram um primeiro encontro no dia 29/05, na Associação do Comércio 
e Indústria da Restinga (ACIR), conforme noticiado com exclusividade 
pelo Jornal Vitrine. 
Neste encontro já estavam em 80, mas o grupo já passava de 100. 

Em agosto, no dia 14, foi re-
alizado também na ACIR o 2º 
encontro onde já contou com 
150 participantes, com muitas 
ficando de fora, pois os ingres-
sos eram limitados e o grupo já 
superava 200 mulheres.  

A iniciativa inovadora riva-
lizou na internet e virou notí-
cia nos principais veículos de 
comunicação do nosso estado. 
Começou com três páginas de 
matérias no Jornal do Comércio, 
por sugestão de pauta do Jornal 
Vitrine à redação daquele veícu-
lo. Depois veio o Diário Gaúcho 
e por último essas mulheres em-
preendedoras e agora empode-
radas chegaram na TV. Na terça-
-feira (27/08) a jornalista Isabel 
Ferrari ficou boa parte do dia na 
Restinga gravando o programa 
para o Jornal do Almoço. Come-
çou na Esplanada pela manhã e à 
tarde seguiu com visitas aos es-
paços de algumas empreendedo-
ras. O programa possivelmente 
irá ao ar no jornal do almoço de 

sexta-feira (06/09), mas como a 
TV é muito dinâmica e um acon-
tecimento pode mudar toda a 
programação, não se pode ainda 
ter certeza deste dia. 

Todos querem saber quem são 
estas mulheres que estão cau-
sando tanta repercussão, que 
viraram notícia em todos os veí-
culos de comunicação em apenas 
três meses de mobilização. 

Estas são mulheres da cons-
trução civil, da moda, da saúde, 
da beleza, da alimentação, da 
produção de ventos, dos mais 
variados segmentos, que estão à 
frente dos negócios, que susten-
tam seus filhos com seu traba-
lho, que muitas vezes são pais e 
mães, mas que perceberam que 
se são tão fortes individualmen-
te, teoricamente podem ser mais 
ainda se unirem seus esforços. 

Pois elas saíram da teoria e fi-
zeram na prática. Se reuniram, 
se uniram, passaram a fazer ne-
gócios entre si, divulgar umas 
às outras, buscaram parcerias 

e rapidamente chegaram no pa-
tamar de se qualificarem. Estão 
participando de palestras, feiras 
e cursos, tudo oferecido por par-
ceiros como SEBRAE, Anhangue-
ra e outros que reconheceram a 
iniciativa e querem ter suas mar-
cas associadas a um projeto tão 
inovador. 

A idealizadora do projeto, 
Roberta Capitão, recebe a todo 
instante convites para palestrar 
em diversas entidades e contar 
como surgiu a ideia, como se dá 
a administração de um grupo tão 
grande de mulheres, como lidar 
com este sucesso meteórico e 
quais os frutos deste trabalho. 

Quem quer participar deste 
movimento de empreendedoris-
mo, empoderamento e mesmo 
resiliência, pode acompanha-las 
nas redes sociais e diante dos su-
cesso que tiveram, também pelos 
jornais e televisão.

Parabéns empreendedoras!
2º encontro reuniu 150 mulheres, mas grupo já está em quase 300

Roberta Capitão com a plalestrante do SEBRAE

Fotos: Valtencir Cruz

emPreendedorAs 
restingA sA
#juntas somos mais fortes

Evento teve o glamour que elas merecem
Durante o 2º encontro, apoiadores e patrocinadores foram agraciados com um certificado. 
Valtencir Cruz do Jornal Vitrine recebeu o agradecimento por apoiar o projeto desde o 
início. À esquerda da foto, Jaqueline Fraga e à direita, Sheila Brambila

Na Esplanada da Restinga elas gravaram o programa para o Jornal do Almoço

Como partiCipar:
Página do Facebook: facebook.com/empreendedorasrestinga
Instagram: empreendedoras_restinga
Grupo no Facebook: EmpreendedorAs Restinga S/A

EmPREEnDEDORiSmO
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LANÇAMENTO
ENTRADA

R$99,00
A PARTIR DE

*

APARTAMENTOS
DE

1 e 2 QUARTOS

Ligue 4003-3694 ou acesse tenda.com

Memorial de Incorporação do Reserva do Sul, registrado sob R-1-202.707, da matrícula nº 202.707, em 24/05/2019, no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Porto Alegre. CRECI 22559-J 

*Informe-se sobre tabela de preços vigente e condições de pagamento com os consultores de vendas.

Carreta da AdrA Brasil equipado 
com máquinas, lavou 45 cobertores 
e edredons na restinga

No domingo (25/08) a carreta da ADRA 
Brasil equipado com máquinas de lavar 
roupas e cobertas pesadas, esteve na 
Restinga, na Av. Ignês Fagundes, 3850, 
em frente á Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, onde lavou 45 cobertores e edredons 
daquela comunidade. As cobertas ainda 
oram higienizadas com produtos espe-
ciais, cobrando apenas o valor simbólico 
de R$ 1,00 por peça.

Na ocasião também foram oferecidos 
outros serviços como consulta médica, 
massagem, aconselhamento psicológico 
e emocional e como se utilizar dos 8 re-
médios da natureza (água, ar puro, luz 
solar, repouso, exercício físico, alimenta-
ção saudável, confiança e equilíbrio. 

A carreta da ADRA Brasil, que também 
é equipada com cozinha, é a mesma que 
durante a semana atende aos moradores 
de rua do entorno do Ginásio Tesouri-

nha, que ficaram desassistidos desde o 
fechamento do restaurante popular. No 
local servem 300 almoços por dia, além 
de lavar as roupas. 

A ADRA está presente em 146 países 
e atende à situações como brumadinho, 
onde esteve atendendo as vítimas do 
rompimento da barragem. 

O Pastor Valduir Bueno dos Santos, 
conta que a igreja está no bairro a mais 
de 30 anos e que muitos serviços são 
oferecidos permanentemente, especial-
mente aconselhamento, além de diversos 
cursos, como artesanato, reforço escolar, 
inglês, aula de canto, violão, teclado, in-
formática básica, grupo de convivência, 
culinária, busca de emprego, além de 
contar agora com o clube aventureiros 
para crianças de 6 à 9 anos.  Tudo através 
da Assistência Social Adventista (ASA) 
presente em todas as igrejas Adventistas 
do Sétimo Dia. 

Editor do Jornal Vitrine com o Pastor Valduir Bueno dos Santos

Cada banca ensinava a usar um dos 8 remédios da natureza

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Divulgação Jornal Vitrine

terça lirica apresenta ópera no 
foro da restinga

Ciclo de óperas pro-
movido pelo Memorial 
do Judiciário do Estado 
do Rio Grande do Sul, 
desde 2013, que já levou 
12 diferentes óperas ao 
público, apresentou na 
terça-feira (03/09) um 
verdadeiro espetácu-
lo no Foro Regional da 
Restinga. 

Em 2017, o projeto, 
que acontecia exclusiva-
mente no Palácio da Jus-
tiça, foi ampliado a ou-
tros espaços do Poder 
Judiciário em Porto Ale-
gre. Para este ano, em 
continuidade à descen-
tralização, dois novos 
títulos serão apresenta-
dos em diversos locais 

da Capital, sempre com 
entrada franca.

EnrEdo:
O ambiente é o do te-

atro e as situações são 
típicas de um processo 
de seleção para a mon-
tagem de uma ópera. 
Um empresário, alia-
do a um tenor amador, 
chamam duas sopranos 
para fazer uma audição, 
um teste, para uma fu-
tura produção de ópera.

Durante a divertida 
história ficam eviden-
ciadas questões per-
tinentes ao ambiente 
musical, como egos 
inflados, chantagens, 
competições e idealis-

mo no fazer artístico.
Partindo da ideia ori-

ginal, por que não tra-
zer a ação para os dias 
de hoje, numa audição 
de ópera típica de nos-
sos tempos, com riva-
lidades parecidas com 
as do século XVII? Nes-
te contexto moderno, 
atual e plural, a música 
de Mozart se presta ad-
miravelmente a este re-
trato cruel, agressivo, e 
tão pouco digno, mas ao 
mesmo tempo diverti-
do, que caracteriza o en-
torno da vida musical. O 
Empresário de Mozart 
tem sido montada nas 
mais diversas adapta-
ções no que se refere à 
parte falada.

Sua música goza de 
uma reputação que a 
coloca, apesar de sua 
brevidade, entre as me-
lhores de seu autor. 
Atualizá-la é um desafio 
que nos convida à refle-
xão sobre o genial le-
gado lírico Mozartiano, 
que é imune ao tempo e 
ao espaço. 

Artistas arrancaram aplausos da plateia empolgada

Foto: Valtencir Cruz
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Associação núcleo esperança comemora 26 anos
no dia 30 de Agosto de 2019 foi comemorado o aniversário da Associação núcleo Esperança (26 anos), o aniversário 
das Escolas Ri (12 anos) e Rii (09 anos) em uma grande festa com uma mini Feijoada para 250 convidados.

 Associação Comunitária 
Núcleo Esperança, fundada 
em 29 de agosto de 1993, 
como personalidade jurí-
dica é uma associação ci-
vil de direito privado, sem 
fins lucrativos, de utilidade 
pública, assistência social, 
educacional e filantrópi-
ca, conforme registrada no 
Serviço de Registro Cível de 
Pessoas Jurídicas de Porto 
Alegre, inscrita no CNPJ sob 
n° 01099325/000136, com 
sede na avenida João Antô-
nio da Silveira 2500, POA, 
representada por seu presi-
dente, Pedro Sérgio Correa 
da Silva.

A Associação Comunitária 
núcleo esperança, está loca-
lizada no bairro Restinga, 
zona sul de Porto Alegre/RS/
Brasil. É uma instituição sem 
fins lucrativos, vocacionado 
para inclusão social, propor-
cionando a comunidade da 
Restinga espaços de apren-
dizagem, visando o desen-
volvimento social de crian-
ças e adolescentes e jovens, 

respeitando as diferenças, 
oferecendo uma perspectiva 
de futuro com melhor qua-
lidade de vida, alimentação, 
segurança, estima, forman-
do uma consciência de cida-
dania responsável.

Atualmente realiza ativi-
dades para tornar a prática 
social um meio para que as 
pessoas possam garantir sua 
dignidade humana aprimo-
rando sua formação através 
de programas e ações sociais 
de proteção ao meio ambien-
te e formação humana.

Auxilia o Posto de Saúde 
Castelo e Posto de Saúde 
Núcleo Esperança da Família 
cedendo espaço para as suas 
reuniões de Grupo :Gestan-
tes, hipertensos, diabéticos, 
idosos e terapia comunitá-
ria.

Oferece aulas de Hip Hop 
e Capoeira e hapkido e pa-
lestra do CVV (centro de va-
lorização da vida) Gratuito.

Curso de Modelo Mane-
quim e ballet a baixo custo 
e brechó a fim de auxiliar as 

famílias com geração de ren-
da extra.

A Instituição voltada à 
assistência social, educa-
ção, cultura e esporte, tendo 
como pilar a participação no 
seu fazer educativo, mobili-
zando a comunidade e “te-
cendo novas redes” de inte-
ração, inclusão, socialização 
e empoderamento comuni-
tário, valorizando o conhe-
cimento local e a construção 
coletiva dos saberes, fortale-
cendo a identidade comuni-
tária do bairro Restinga. Um 
movimento de mobilização 
de mais de 150 pais/mães 
dos educandos, caracteri-
za a atuação no Orçamen-
to Participativo, na busca 
de garantia de direitos e do 
cumprimento da legislação 
vigente no município de 
Porto Alegre, bem como na 
conquista de melhorias e da 
implantação de novas estru-
turas no bairro. Uma intensa 
atividade sócio comunitá-
ria vem desencadeando um 
processo de autonomia e in-
serção da comunidade junto 
as instâncias municipais, fó-
runs, comissão e conselhos, 
nas mais diversas áreas (as-
sistência social, educação, 
esporte, saúde, segurança 
alimentar, estruturas urba-
nas, entre outras). É a atua-
lidade de nossas ações pro-
movendo um mundo de paz, 
de justiça, de igualdade e, 
sobretudo corresponsabili-
dade de vida.

A Associação é mante-
nedora de duas Escolas de 
Educação Infantil: I.E.I Reno-
var da Esperança I, situada 
na Rua Jaques Yves Costeau 
565, fundada em 29 de agos-
to de 2007, hoje atende um 
total de 100 crianças de 0 a 
5 anos e 11 meses de idade 

e a I.E.I Renovar da Esperan-
ça II, situada na rua 7153 n° 
100 do mesmo bairro, fun-
dada em 01 de agosto de 
2011, atende um total de 60 
crianças de 0 a 5 anos e 11 
meses de idade, conveniadas 
com a SMED. Ambas as esco-
las contam com quadro de 
profissionais qualificados: 
coordenadoras pedagógicas, 
técnicas de desenvolvimento 
infantis, auxiliares de desen-
volvimento infantis, cozi-
nheiras, auxiliar de cozinha, 
serviços gerais, nutricionis-
ta, advogado, médico dentis-
ta, psicóloga e etc.

A Associação Comunitá-
ria Núcleo Esperança atende 

aproximadamente 180 famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade social, onde realiza 
atividades culturais como 
dança teatro, capoeira, ar-
tesanato e reforço escolar 
para crianças e adolescentes 
entre 6 a18 anos incomple-
tos, turno inverso a escola 
com curso de informática.

Hoje está em busca de 
parceiros que auxiliem na 
construção de uma sala de 
fisioterapias para crianças 
portadoras de necessidades 
especiais que careçam desse 
serviço, é o sonho do presi-
dente da Instituição.

Associação lotada para comemora esta data tão importante

Fotos: Divulgação

Pedrinho da Tinga e Chayenn Silva estão juntos nesta longa caminhada

PArA informAções e doAções entre em 
ContAto:

E-mail: associacaonucleoesperanca@gmail.com
Escritório/associação: 51 3266.2442 
i.E.i rEnoVar i: 51 3249-7520
i.E.i rEnoVar ii: 51 3241-7262
pEdro sErgio / dirigEntE: 51 98179.8547

Khaylany, 15 anos
Um linda festa realizada 

na sexta-feira (16/08), na 
Associação Núcleo Espe-
rança, marcou a realização 
do sonho da adolescente 
Khaylany Pena Peixoto, que 
completara 15 anos. 

Perguntada sobre o que 
queria de aniversário, ela di-
zia que a só queria uma fes-
ta. Coisa difícil de realizar 
pelo momento que a família 
vivia. Mas sua mãe não desis-
tiu e encontrou em amigos 
e parentes a ajuda necessá-
ria para realizar o sonho da 
filha. Entre estas pessoas 
estava Rozeli da Silva, da 
ONG Renascer da Esperança, 
onde a jovem é atendida. Ro-

zeli se somou ao esforço da 
mãe e buscou outras parce-
rias para viabilizar a festa. A 
Associação liberou o Salão, 
outras pessoas deram doces 
e salgados, outras deram o 
som, e por aí foi. MC da VR, 
foi uma surpresa na festa 
que colocou não só a aniver-
sariante, mas os convidados 
pra dançar.

Parabéns Khaylany pelo 
seu aniversário e também a 
todos que ajudaram neste 
lindo momento. 

Foto com a família pra marcar ainda mais a noite

Fotos: Valtencir Cruz

Agenda cheia no mês de 15 anos do nCC Belém
Na noite do dia 16 de agosto foi realiza-

do o futebol de pais e filhos em homena-
gem ao dia dos pais. O NCC agradece a par-
ticipação de todos, ao condomínio Terra 
Ville por disponibilizar o local, a diretoria e 
colaboradores da entidade, ao Transporte 
Borboleta Azul e principalmente aos pais e 
filhos que alegraram a noite.

Na manhã do dia 17 de agosto, foi dado 
início ao projeto piloto “Primeiros Passos” 
com o foco na primeira infância.  A ocasião 
contou com a participação de 27 educado-
ras e a palestra conduzida pela voluntária 
Nilseia.

Professores da educação infantil 

Fotos: Divulgação NCC

Dia 29/08 encerramento do curso Reiki II 
com as voluntárias Michele e Carla. O Reiki 
é uma técnica japonesa que utiliza a troca 
de energia para revitalizar e harmonizar o 
corpo, usando as mãos como fonte desta 
energia para promover bem-estar, felicida-
de e serenidade.

Dia 28 de agosto foi o Dia do Volunta-
riado, um dia muito especial em que o NCC 
não pôde deixar de agradecer à pessoas 
que dedicam seu tempo e muito carinho 
para ajudar a entidade. Ressaltando este 
tempo apesar de ser de forma voluntária, 
é dedicado de forma extremamente pro-
fissional. Parabéns e obrigado a todos os 
voluntários!

Alguns dos voluntários que fazem do NCC uma instituição respeitada 
nacionalmente

Momento de muito aprendizado holístico

No dia 30/08 palestra so-
bre ética e autoestima em 
parceria com a Faculdade 
de Desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul com a profes-
sora Carmen Castro.

Palestra despertou interesse de dezenas de pessoas

15 Anos do nCC

Apesar das intensas atividades durante 
todo o mês, um dos momentos mais es-
perados foi a comemoração dos 15 anos 
do NCC, que foi comemorado com um al-
moço no CTG Lanceiros da Zona Sul, em 
Belém Novo. 

O evento que foi organizado todo pela 
diretoria, colaboradores e voluntários teve 
a adesão da comunidade e foi prestigiado 
por lideranças e autoridades atuantes na 

região. O Jornal Vitrine, assim como cor-
rera em anos anteriores, esteve presente 
com seu Editor, Valtencir Cruz. O legisla-
tivo estadual estava presente com o Depu-
tado Estadual Dr. Thiago Duarte. 

Parabéns ao NCC que há 15 anos vem 
trazendo inclusão social para a região do 
extremo sul da capital, principalmente 
através da qualificação de jovens para o 
mercado de trabalho. 

Toda Sexta Feira
Oferta da Pizza
na Padaria

Ofertas pra você aproveitar 

o Mês do Gaúcho!

Arroz
Blue Soft
5kg

879, un.

Pêssego em
Conserva 
Citral - 430g

594, un.

Pepino em
Conserva LL
430g

894, un.

Massa
Bell Boccato
400g

372, un.

Feijão
Caldo Grosso
1kg

993, un.

Ofertas válidas até 8/09/2019 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

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

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

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

Requeijão
Danone
200g

493, un.

99

Batata frita
Pré-frita 

un.13,
Mais batata
2kg

Nescau
400g

994, un.

Pão
Francês 

994, kg

Polar 473ml
No fardo c/ 12
Só em Dinheiro
Fora do Gelo

692, CADA

Costela
Janela
Bovina

9913, kg

Amaciante
Girando Sol
2l

99 4, un.

Sabão em Pó 
Brilhante
1kg

996, un.
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Cod. MA 96697 – Apartamento 2 
dormitórios, no terceiro andar, 
próximo à estrada principal da 
Restinga, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro. Ar condi-
cionado no quarto de casal e na 
sala. R$ 600,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. MA 08024 – Apartamento 2 
dormitórios localizado em frente 
à faculdade Uniritter, no terceiro 
andar, com dois quarto, sala, 
cozinha mobiliada e banheiro 
em condomínio com salão de 
festas, pracinha, academia ao ar 
livre, portaria 24 horas, vaga de 
estacionamento rotativo, acesso 
ao mercado por dentro do con-
domínio, ônibus, lotação e ponto 
de taxi. R$ 550,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. MA 2159 - Aluga-se aparta-
mento dois quartos, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço, sacada, 
em excelente localização. R$ 
650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. MA39153 - Apartamento 
dois dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço, 
em bom estado. Confira!! R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. 96323 - Sala com 65 metros 
quadrados, em ótimo prédio 
comercial em excelente locali-
zação no centro da Restinga, 
próximo a todo o fluxo. R$ 
1500,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. MA65517 - Loja nova com 
100metros quadrados em bairro 
em pleno crescimento, exce-
lente oportunidade para come-
çar seu negócio. Confira !! R$ 
1500,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. MA18659 - iInda sala comer-
cial, junto a academia do bairro 
com excelente público. Con-
fira!! R$ 1200,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. MA58858 - Apartamento, no 
terceiro andar, próximo à estrada 
principal da Restinga; com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e banheiro. Ar con-
dicionado no quarto de casal e 
na sala. R$ 88 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. MA78143 - Apartamento 
dois quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, ventilador de teto, 
garagem fechada. Ótima locali-
zação. R$ 72 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. MA 5682 - Apartamento em 
ótima localização, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, pró-
ximo a todo o comércio escolas 
e transportes. Confira!! R$ 118 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

MA 15731 - Apartamento em 
excelente localização, dois quar-
tos, sala, cozinha área de serviço. 
Aceita financiamento. R% 105 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

MA91013 - Excelente aparta-
mento, bem localizado ,2 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem indi-
vidual, pronto para morar. Con-
fira!! R$ 95 mil. Malfatti Imóveis 
– CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

MA35259 - Apartamento com 
excelente localização, dois dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem fechada. 
R$ 110 mil. Malfatti Imóveis 
– CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

MA24262 - Lindo apartamento, 
em ótimo localização, 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, janelas em alu-
mínio. R$ 115 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

MA77456 - Apartamento térreo 
em ótima localização. Conta com 
dois dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro. R$ 120 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

MA57893 - Casa em ótima loca-
lização, dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, garagem + uma 
peça independente, casa financiá-

vel, confira !! R$ 125 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

MA87047 - Casa com 2 dor-
mitórios ,2 salas, cozinha, 2 
banheiros, garagem com chur-
rasqueira, pátio, em um lugar 
tranquilo de morar. Confira!! R$ 
100 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

MA33973 - Sobrado de dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, elétrica nova, em ave-
nida principal, próximo todas as 
linhas de ônibus disponível no 
bairro, mercado, posto de gaso-
lina. R$ 130 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

MA07126 - Terreno em excelente 
condomínio residencial com 
infraestrutura, próximo a princi-
pal avenida da zona sul. R$ 106 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

MA83472 - Linda padaria em 
funcionamento, totalmente equi-
pada, em frente à condomínio 
, com grande fluxo. Consulte 
valor. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Aluguel

VeNDA

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 67,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE
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Compre nos Cartões sem sair de casa

ClAssifiCAdos

Comunidade comemora os 5 anos do Hospital da restinga 
e extremo sul

Evento da comunidade realizado na sexta-feira (23/08), marcou a comemoração dos 5 anos do Hospital da Restinga e Extremo 
Sul e um ano da gestão da Associação Hospitalar Vila nova, com uma homenagem ao Sr. nelson da Silva e Heverson Luis Vilar 
da Cunha, pessoas incansáveis numa luta de mais de 10 anos em prol da saúde da região. 

Os dois se destaca-
ram por sua dedicação, 
apesar de muitas pes-
soas estarem envolvi-
das durante o proces-

so. Nelson e Heverson 
fizeram questão de 
lembrar os nomes de 
muitas pessoas que 
estavam juntas nesta 

caminhada que preci-
sou de muitos contatos 
políticos, muitas idas 
e vindas à Brasília e 
mesmo no interior do 
estado em busca de 
apoio. Foram pessoas 
que encontraram mui-
tas barreiras, ouviram 
muitos nãos, mas mes-
mo assim nunca desis-
tiram. Foram 27 audi-
ências públicas, foram 
centenas de horas de 
trabalho árduo, até que 
o então Presidente Lula 
assinasse um decreto 
que viabilizou a filan-
tropia que possibilitou 
que o hospital Moinhos 
de Vento construísse o 
prédio. Mas antes disso 
houveram os entraves 
de área. Inicialmen-
te seria no terreno ao 
lado do Colégio Ildo 
Meneguetti, onde seria 
um prédio vertical, en-
tretanto o padrão exi-
gido pelo Ministério da 
Saúde exigia que fosse 
um prédio horizontal 
e quase se voltou à es-
taca zero. Depois de 
muita procura por área 
e mesmo tentativa de 

compra, viu-se a possi-
bilidade da área da Av. 
João Antônio da Silvei-
ra que era da Prefeitu-
ra, se iniciando então 
uma negociação demo-
rada, mas que resultou 
na doação do terreno 
por parte da adminis-
tração municipal. 

Vencidos os obstácu-
los burocráticos vieram 
outros não menos com-
plicados, pois famílias 
moravam naquele local 
e precisavam ser realo-
cadas, só que não eram 
apenas pessoas, eles ti-
nham animais, incluin-
do porcos e cavalos, de 
forma que não pode-
riam ir para qualquer 
local. Mas enfim, esta 
parte foi superada e 
iniciou a obra que em 
sua inauguração teve 
a presença da então 
presidente Dilma Rous-
seff, Ministros, repre-
sentantes do Estado, 
Prefeito, vereadores, 
diretoria do Hospital 
Moinhos de Vento e 
muitas autoridades, 
além claro das lide-
ranças comunitárias 

do bairro que foram o 
alicerce do projeto que 
naquele momento vira-
va realidade. 

O Hospital começou 
a funcionar e em junho 
de 2018 mudou a ges-
tão para a Associação 
Hospitalar Vila Nova 
que assumiu buscan-
do uma aproximação 
com a comunidade. 
Aliás, desde a inaugu-
ração existe um grupo 
de pessoas que man-
tém este contato com 
os gestores do HRES, 
sugerindo melhorias, 
cobrando, mas também 
elogiando.

A história do Hos-
pital da Restinga e Ex-
tremo Sul para ser con-
tada na íntegra e para 
que se pudesse lembrar 
os nomes das tantas 
pessoas da comunida-
de envolvidas, precisa-
ríamos vários jornais 
inteiros, ou quem sabe 
um livro. Então, por 
enquanto parabéns ao 
seu Nelson, parabéns 
ao Heverson, e ao pa-
rabenizá-los estende-
mos esta homenagem 

a todos da comunidade 
da Restinga e Extremo 
Sul que fizeram parte 
desta história que é um 
símbolo de luta, de re-
sistência, e de união em 
prol de um bem maior, 
independente dos ideo-
logias políticas de cada 
um doas envolvidos.

Na justa homenagem 
foi colocada uma placa 
de agradecimento no 
salão da emergência.

Na cerimônia de ho-
menagem à Nelson da 
silva e Heverson Luis 
Vilar da Cunha, esta-
vam presentes lideran-
ças comunitárias, auto-
ridades civis e militares 
da região, o Vereador 
Engenheiro Comasse-
to, que fez parte desta 
luta, levantando esta 
bandeira, inclusive du-
rante sua campanha na 
época, além de Viviane 
Goulart, representando 
o Vereador Dr. Goulart, 
que se inseriu no pro-
cesso em vários mo-
mentos. 

Valtencir Cruz do Jornal vitrine, que acompanhou todos os passo desta luta, não poderia 
deixar de registrar mais este momento importante da comunidade

Foto registra algumas entre tantas pessoas da comunidade que participaram do processo de 
implementação do Hospital ou que reconhecem o trabalho das pessoas envolvidas 

Foto: Divulgação

Foto: Valtencir Cruz

DiVersos
VENDO CASA  a 5min do 
Hospital da Restinga, na Av. 
João Antônio da Silveira, 2960 
casa 15. Terreno 12 x 24m, 2 
dormitórios, sala grande com 
lareira, cozinha, banheiro. 
Duas entradas, frente e fun-
dos. Quiosque com churras-
queira 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

BARBADA, vendo 6 bancos, 
armação de ferro e almofa-
das estofadas para igreja ou 
salão de festas. Comprimento 
3 metros. R$ 80,00 cada. Tra-
tar fones: (51) 3346.8543 e 
999243688

clAssificADos

r$ 20,00
A pArtir

www.jornalvitrine.org
51 3266 3266 - 99386 1766

Começa o Campeonato da liga de 
futebol sete da restinga – 50 anos

Desde o domingo (25/08) está acontecendo o Campeonato na categoria 50 anos. Cosmos 
com duas vitórias em dois jogos, assumiu isoladamente a ponta de cima da tabela. Mas é 
apenas início de campeonato e não se pode apontar favoritos, ainda que o Cosmos tenha 
vencido as duas partidas por placares elásticos, fazendo 9 gols e sofrendo apenas 1. Outros 
seis times podem encostar se o líder der um tropeço. 

Os jogos acontecem aos domingos no campo atrás do Super Kan da Nilo Wulff, e vale 
a pena assistir os jogos do campeonato que já se consolidou como a principal atividade 
esportiva da Restinga. 

1ª rodAdA  
diA 25/08         

2ª rodAdA 
diA 01/09 ClAssifiCAçÃo: 

Vila Real somou 3 pontos ao vencer o Restinga por 3 x 2 na 2ª rodada

Foto: Divulgação

Cosmos 5 X 0 Cobal
Bota fogo 3 X 1 Morrugão

Udinese 0 X 4 Monte Castelo
Restinga 4 X 2 Cobal

Vila Real 3 X 2 Restinga
Monte castelo 0 X 0 Cobal
Cosmos 4 X 1 Botafogo

Morrugão 1 X 1 Reunidos 

1) Cosmos 6 pontos
2) Monte Castelo 4 pontos
3) Reunidos 4 pontos
4) Restinga 3 pontos
5) Botafogo 3 pontos

6)  Udinese 3 pontos
7) Villa Real 3 pontos
8) Cobal / Murrugāo 1 
ponto (Iguais em tudo).
10) Gold 0 ponto

estação Cidadania oferece 
esporte e formação profissional 
a 60 mil pessoas
Durante a cerimônia os representantes do municí-
pio, estado e união cometeram a gafe de não citar 
e não chamar José Luis Ventura, o homem da co-
munidade que de fato fez o projeto sair do papel.

As autoridades presentes, ao 
fazer uso da palavra, não cha-
maram à frente e não citaram o 
nome do Líder comunitário José 
Luis Ventura, que foi quem fez 
com que as coisas andassem. 
Apesar da obra ser feira com re-
cursos públicos, os entreves bu-
rocráticos foram rompidos gra-
ças à dedicação de Ventura. A 
gafe cometida pelas autoridades 
só foi corrigida pela secretária 
municipal de Desenvolvimento 
Social e Esportes, Comandante 
Nádia Gerhard, depois de uma 
manifestação da comunidade que 
gritava o nome de Ventura. Não 
se sabe se foi realmente uma gafe 
ou se foi proposital mas o fato 
é que a situação foi considerada 
desrespeitosa pelos presentes. A 
história de Ventura na luta para 
que o Estação Cidadania, não foi 
apenas contada passo a passo 
pelo Jornal Vitrine nas edições 
dos últimos 10 anos, mas foi 
documentada e está disponível 
para quem tiver alguma dúvida, 
inclusive as autoridades públicas 
se por ventura não estavam bem 
informadas. 

A nova Estação Cidadania da 
Restinga, inaugurada na segunda-
-feira (12/08), vai oferecer ativi-
dades de lazer, cultura, serviços 
assistenciais e de qualificação 
profissional para cerca de 60 mil 
habitantes. Antiga demanda de 
um dos bairros mais populosos 
de Porto Alegre, o centro terá 
também programas de prevenção 

à violência e combate às drogas. 
A cerimônia teve a presença do 
ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, e do prefeito Nelson Mar-
chezan Júnior.

Aguardada há seis anos pela 
comunidade, a obra sofreu pa-
ralisações até ser destravada em 
agosto do ano passado, quan-
do os trabalhos foram retoma-
dos pela atual gestão municipal. 
O projeto substitui os Centros 
de Artes e Esportes Unificados 
(Ceus) e conta com quadra cober-
ta e dois prédios. Um deles abri-
ga uma biblioteca, um telecentro 
(informática) e um cineteatro. No 
outro, há sala multiuso e espaço 
para o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) da Fun-
dação de Assistência Social e Ci-
dadania (Fasc). A área total é de 3 
mil metros quadrados.

“É motivo de muito orgulho 
ver o resultado do nosso esforço 
se concretizar. Que traga muitas 
alegrias e oportunidades para os 
mais jovens da nossa comunida-
de”, diz José Luis Vieira Ventura, 
líder comunitário. Mais conheci-
do como Seu Ventura, ele foi um 
dos principais responsáveis pela 
continuidade das obras.

O centro terá atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h. Nos finais de semana, 
será aberto para lazer, com alter-
nância de atividades específicas. 
A grade de atividades ainda está 
sendo finalizada.

O espaço conta com quadra coberta e dois prédios com biblioteca, telecentro (informática), cineteatro, 
sala multiuso e espaço para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 

Diante da falha de comunicação das autoridades, optamos e publicar somente a foto de Ventura com a 
família e amigos

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Luciano Lanes / PMPA
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Pensou em festa, ligue para nós!

Consertos de Alto
Falantes


