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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.

Caderno Rosa - Pág 12 e 13

Tinga fala para Empreendedoras Restinga 
com a palestra Gestão Além da Planilha

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

Foto: Nilveo Pereira
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O Jornal Vitrine está registrado no 1º 
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Alegre sob o número 397.
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jornalvitrine@jornalvitrine.org
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@vitrinejornal
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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.
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Valtencir Oliveira da Cruz
CRA 31906 - DRT 16109
diagramação:
VitrinE comunicacão
William Silva
Ananda Seevald
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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 ExEmplarEs, consE-
guE 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 distribuídos corretamente. 
Se não tiver comprovação da tiragem e não for distribuído de forma correta. Você pode por exem-
plo, 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 imprEsso?
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?

SER CRIANÇA É... 

Correr até acabar o fôlego, rolar 
pelo chão sem medo de se sujar, 

falar a verdade sempre e ver 
o mundo com mais brilho. 

Crianças são a alegria de todas
as famílias e a gente acredita 

que elas são o futuro da 
nossa comunidade. 

       Desejamos a você 
         e sua família um 
              feliz dia das crianças.

Ofertas válidas até 12/10/2019

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
LOJAS RESTINGA - De Segunda a Sábado das 8h às 21h | Domingos e Feriados das 8h às 20h.
LOJA HÍPICA - De Segunda a Sábado das 8h às 22h | Domingos e Feriados das 8h às 21h.

LOJA 1 (RESTINGA) - Av. Economista Nilo Wulff, 970 | Telefone: (51) 3257 7900
LOJA 2 (RESTINGA) - Est. João Antônio da Silveira, 1795 | Telefone: (51) 3245 9700
LOJA 3 (HÍPICA) - Av. Edgar Pires de Castro, 1545 | Telefone: (51) 3269 8800

Envie "PROMOÇÕES" para
WhatsApp (51) 99500 1484 
e receba nossas ofertas.

Boneca 
Tekinha Faz 

Xixi Brinquedo
980

Kit Beleza 
Girls In Action 

Brinquedo 
164

Quebra-Cabeça
Frozen Disney 

60 Peças 
Brinquedo 19210

Sorveteria 
Divertida Barbie

Massinha
Brinquedo 76134 

Carrinho SUV Imp.
s/ Fricção BS Toys

Brinquedo 462

Impéria Polícia
Resgate Mini Mônaco

Brinquedo 244

New Moto 1000 
Brinquedo 

189

Polly Pocket
Boneca Básica 

Sortimento
Brinquedo 84455

16,99
un.
25,90

un.
23,99

un.
29,90

un.
69,50

un.
31,90

un.

14,99
un.

18,90
un.

34,90
un.

21,90un. 29,90un. 14,90un.12,90un.

Quadro Dress Up Barbie
Brinquedo 23110/ Quadro

Tuning Hot Wheels
Brinquedo 22643

Foguete Apollo
Anjo Brinquedo

743

Trator Collection
Ind Brinquedo

302

Moto Chopper
Brinquedo 

258

Casinha Surpresa 
Animal Jam 

Brinquedo 81132

9,90
un.

Massinha de Modelar
Miraculous LadyBug 
2 Potes Brinquedo 

81456

6,99
un.

Bloco de Montar
Carrinho Radical Hot 

Wheels Brinquedo
811111 

Brinquedo para 
gatos diversão It's Cat/

Brinquedo para cachorros 
vinil sortido It's Dog

9,90
un.

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.

Consulte o regulamento  no nosso site www.superkan.com.br

21, un.12,9012,9012,12,9012,9012, 21,12, un.un.

A cada R$ 80,00 em compras e mais

um brinquedo, ganhe um cupom extra 

da promoção  #partiufériasdafamília

comprovadamente 10 mil exemplares

O Jornal Vitrine é o único Jornal de 
Bairro que comprova a tiragem aos anun-
ciantes e leitores, coisas que todos de-
viam fazer e que os anunciantes deviam 
exigir.

Em setembro a edição foi auditada na 
Ferragem Nova Fortaleza onde Cassia 
Martins, Tais Veiga e Denis Martins pu-
deram comprovar que haviam 40 pacotes 
de 250 jornais cada, totalizando 10 mil 
exemplares. Tais Ainda conferiu a nota 
fiscal emitida pela Zero Hora com especi-
ficação da mesma quantidade.

A Ferragem Nova Fortaleza está loca-
lizada na Rau Eng. Oscar de Oliveira Ra-
mos, 4142 - Fones: (51) 3029-9590 e (51) 
996910082 WhatsApp.

Outro diferencial do jornal Vitrine é a 
distribuição que há 2 anos já é feita em 
pontos estratégicos, direto na mão do 
leitor, em sinaleiras e pontos comerciais 

de grande circulação. Isto evita perdas e 
garante que mais pessoas tenham acesso 
às informações da região onde circula o 
jorna.

É muito importante salientar que o Jor-
nal Vitrine trabalha com pautas próprias 
e da região, valorizando as coisas boas 
que acontecem nos bairros. Que tem uma 
sede onde qualquer pessoa pode visitar, 
que gera empregos e paga impostos, por 
isto é tão reconhecido na zona sul. 

Recomendamos aos anunciantes que 
antes de escolher ema qual jornal irá di-
vulgar seus produtos ou serviços, que leia 
o jornais e verifique se não coloca notí-
cias copiadas da internet, se comprova a 
tiragem e se tem endereço explícito. Com 
esses cuidados estará se protegendo, va-
lorizando seu investimento em publici-
dade e preservando os jornais que fazem 
um trabalho sério. 

A cada edição um anunciante audita a tiragem para comprovar que são 10 mil exemplares

Distribuição feita em sinaleiras com um exemplar por carroDistribuição feita em pontos de grande circulação de pedestres

Estes são só os principais itens que devem ser observados, mas existem outros, como quali-
dade 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.
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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 

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.

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

REGuLARidAdE E PREVisibiLidAdE nO
REPAssE dE REcuRsOs PARA A sAÚdE

GERAL

A questão da previsibilidade 
e regularidade no repasse de re-
cursos para a saúde é um debate 
muito importante para todas as 
comunidades. Falamos da esta-
bilidade do sistema. A segunda 
questão é o não contingencia-
mento de recursos na saúde. 
A saúde talvez seja a área mais 
nevrálgica e que não pode sofrer 
com o contingenciamento de re-
cursos. isto é uma opinião quase 
unânime entre os deputados na 
Assembleia Legislativa. A terceira 
questão é a TELESAÚDE. A cha-
mada TELESAÚDE tem que ser 
feita de profissional de saúde para 
profissional de saúde. não pode 
ter a situação que foi colocada 
em uma resolução pelo Conse-
lho Federal de medicina, e que foi 
abolida na justiça, em que os pa-

cientes poderiam ter consulta via 
internet. isso fere completamente 
o código de ética médica, isso 
interfere profundamente numa 
questão terapêutica, que a rela-
ção médico paciente, os métodos 
tecnológicos, que são bem vistos 
por quase todos são bons, desde 
que se tenha este cuidados éticos 
e profissionais. 

Outra questão que me preocu-
pa são legislações municipais, em 
que a legislação municipal tenta 
interferir na ciência. Falo especifi-
camente de alguns termos bas-
tante preconceituosos de algumas 
legislações que temos visto e que 
estão recrudescendo RS afora, 
que haviam sido abolidas, no que 
se refere a questão obstetrícia. Re-
almente não se pode admitir o ter-
mo violência obstétrica, que é um 

preconceito, querer fazer Ciência 
com Lei realmente não funciona, 
determinar que só se vai fazer o 
procedimento de cesariana com o 
consentimento expresso da mãe, 
as vezes o processo tem que ser 
de urgência, ou determinar que 
precise da autorização da mãe 
para fazer reanimação cardíaca 
ou respiratória de recém-nascido, 
isto é um verdadeiro absurdo. 

Também é objeto de preocu-
pação o acesso os medicamen-
tos. mais de 20 milhões por mês 
estão neste contexto no orçamen-
to do Estado do Rio grande do 
Sul. É um dinheiro gasto a maior. 
Já procuramos a Secretária da 
Saúde do Estado para tratar des-
sa matéria. Quando o juiz defere 
em uma sentença a compra de 
medicamentos, o paciente faz três 
orçamentos na farmácia, que nor-
malmente custam 30% a mais do 
que quando comprados por licita-
ção diretamente na indústria. Em 
cada medicamente destes temos 
em média 50% a mais do valor. Se 
atuarmos nesta questão vamos 
ter economia de recursos que po-
dem ser investidos em outras áre-
as da saúde. Acompanhe minha 
atividade parlamentar pelo https://
www.facebook.com/drthiagodu-
arte/ que existe desde 2014 ou 
pelo https://www.facebook.com/
drthiagoduarte/ que existe desde 
2010 e saiba mais sobre o meu 
trabalho.

Algo que o homem não sabe fazer é lidar com as ofensas que 
recebe. Desde que nascemos, todos já sofremos algum tipo de re-
jeição, tanto por parte da família ou dos amigos ou até mesmo na 
profissão que exercemos. Quem de nós nunca se sentiu rejeitado 
ou desvalorizado? Quem nunca sofreu com o desinteresse dos 
outros? E justamente o sofrimento é que demonstra que não sabe-
mos lidar com as situações e nem com as pessoas que algum dia 
já nos desprezaram. mas, quando digo isso, quero dizer que não 
sabemos lidar com tais circunstâncias de acordo com a Verdade e 
a Vontade de Deus, revelada na Bíblia. O que praticamos tem sido 
o oposto do que nela está escrito. Quando somos rejeitados, o que 
sabemos fazer é nos amargurar e até planejar alguma vingança.

nesse ponto, percebemos que nossa natureza humana é ina-
dequada (João 2.25). É rápido e fácil para a natureza humana se 
amargurar com pessoas ou até mesmo se amargurar com Deus 
por causa das circunstâncias em que se encontra. Por vezes, nos-
so coração está cheio e endurecido de amargura, mas não conse-
guimos perceber que ele está assim. Portanto, gostaria de salientar 
o significado da palavra amargura. Uma pessoa está amargurada 
quando ela está inconformada com a situação que vive ou, então, 
inconformada com o tratamento que os outros estão dispensando 
a ela. E é exatamente assim que o nosso coração está. Estamos 
completamente amargurados e nem percebemos que isso é ver-
dade. Estamos enganados acerca de nós mesmos e plenamente 
cegos acerca de nossos maiores problemas.

liVro “rEJEição: dor curáVEl”: 
Os maiores problemas dos homens se 
concentram nas suas emoções. Quem 
nunca se sentiu rejeitado ou desvalori-

zado? Quem nunca sofreu com o desinteresse dos 
outros? neste livro, você encontrará mensagens 
que vão ajudá-lo a identificar a rejeição e a agir 
para combatê-la. Você descobrirá que o fato de ser 
aceito ou rejeitado pelos outros não tem relação 
alguma com o valor que você possui para Deus.

Liga de Futebol sete da Restinga – 50 anos

D
esde as primeiras 
rodadas Cosmos 
vêm mantendo a 
liderança e pare-

ce ser o time a ser batido 
na competição. Hoje o time 
já está com 18 pontos, 05 
a mais que o 2º colocado, 
o Restinga que por sua vez 
está empatado em pontos 
com o Vila Real, ambos com 
13 pontos. 

O Reunidos, Vice Campeão 
de 2018 após perder para o 
Vila Mapa na final, não está 
conseguindo manter a mes-
ma pegada do ano passado e 
está na penúltima colocação 
com apenas 5 pontos. 

O campeonato vai até de-
zembro e muita coisa pode 
acontecer até lá, mas a re-
ação de quem quer brigar 

pelo título precisa ser desde 
já. Além da reação de cada 
time, ainda é preciso secar 
o Cosmos para que dê algu-
mas escorregadas possibili-
tando que os demais time se 
aproximem.

O campeonato está boni-
to, está pegado e ainda tere-
mos notícias positivas quan-
to a estrutura do campo e 
da praça, mas como existem 
muitas questões políticas e 
burocráticas que envolvem 
órgãos públicos, daremos 
mais detalhes quando ti-
ver algo concreto, pois no 
passado já tivemos muitas 
promessas que criaram mui-
ta expectativa dos times e 
atletas, mas que não foram 
cumpridas.  

Restinga 3 x 2 morrugão
Cosmos  5 x 1  Cobal

Udinese  1 x 1  Reunidos
Botafogo 1 x 2  Vila Real

1º Cosmos                18     pontos
2º Restinga                13     pontos
3º Vila Real                13    pontos
4º Botafogo               10    pontos
5º monte Castelo       08   pontos

REsuLTAdO dA ROdAdA dO diA 29 dE sETEmbRO:

cLAssiFicAçãO:

6º Cobal                             05    pontos
7º morrugão                       05    pontos
8º Reunidos                       05    pontos
9º Udinese                         04    pontos

Foto: Divulgação

Morrugão ocupa 7ª colocação na classificação até a rodada de 29/09
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Geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

Formação de proFessores na restinga
Se você está pensando em qual carreira vai seguir. E se algum dia já 
pensou em seguir o magistério, parabéns! Você é um caso cada vez 
mais raro. Uma profissão que antes era tão procurada hoje em dia 
é uma das opções menos escolhidas pelos alunos do ensino mé-
dio. Apesar da grande importância que tem essa profissão, os índices 
nacionais apontam um declínio na procura por cursos de formação 
de professores. A desvalorização do professor contribui para o baixo 
índice de pessoas queiram trabalhar em sala de aula. O problema da 
falta de professores, nas escolas é matéria recorrente na mídia.  Além 
da diminuição de professores que se formam, existem professores ha-
bilitados que desistem da profissão, pela falta de planos de carreira, 
incentivos, insegurança, políticas públicas, entre outros fatores. neste 
contexto escolher ser professor é um ato de resistência e de amor pela 
profissão. Em Porto Alegre, temos algumas escolas que formam pro-
fessores na modalidade técnica. no bairro Restinga, a Escola Estadual 
Eng. ildo meneghetti oferece o Curso normal - Aproveitamento de Estu-
dos. Com dois períodos de inscrições, o primeiro em julho e o segundo 
em dezembro de cada ano letivo. As matrículas são semestrais. E para 
se inscrever basta ter concluído o ensino médio. De acordo, com o 
professor Cássio Camargo, a procura do curso é variável, normalmente 
a demanda é maior no início do ano letivo. Entretanto, sempre há uma 
lista de suplentes, e a cada semestre são ofertadas 45 vagas. 
Com o público formado em sua grande maioria por mulheres que já 
atuam ou desejam ingressar na área de educação. A faixa etária dos 
alunos varia entre 18 e 60 anos. Cássio que também é responsável 
pela coordenação do curso relata “Durante os seis anos que atuo no 
Curso normal-Aproveitamento de Estudos só lembro de ter formado 
dois alunos homens.”
O Curso normal, conhecido popularmente como magistério, tem mui-
tas vantagens para quem deseja seguir a profissão. Cássio conta que 
a primeira vantagem é a duração do curso que é de quatro semestres 
(três semestres de aulas teórico-práticas e um semestre de estágio 
profissional). A segunda vantagem é a prática pedagógica, o que mui-
tas vezes falta em outros cursos. Sendo comum pessoas que já pos-
suem nível superior ou técnico ingressarem no curso para adquirir tal 
experiência. A terceira diz respeito a formação do corpo docente do 
curso, pois, os professores em sua maioria são especialistas, mestres 
e doutores. A última vantagem é referente ao estágio profissional, nes-
sa etapa os alunos vivenciam 100 dias letivos em sala de aula com 
acompanhamento e orientação pedagógica dos supervisores de está-
gio. Esse acompanhamento é referente a leitura dos planejamentos e 
suporte pedagógico ao longo do estágio profissional. 
mesmo com tantas vantagens que o curso oferece existem desistên-
cias. Os motivos são muitos. O professor cita alguns: falta de recursos 
financeiros para comprar os materiais pedagógicos, briga familiar (de-
vido à ausência da mãe em casa), choque pedagógico (os alunos que 
não possuem experiência com a leitura), analfabetismo funcional, au-
sência de domínio da cultural escrita, percepção que a prática docente 
é um exercício no limite (emocional, financeiro, social).
Ser professor nos dias de hoje é uma tarefa difícil, precisa dedicação, 
muito estudo e perseverança. E apesar das dificuldades, conseguir 
continuar apaixonado por sua profissão. investindo no aluno, acredi-
tando que dentro de sala de aula possa fazer a diferença na vida dos 
alunos. 

gEral

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.

Abrigo João Paulo ii inaugura novo 
espaço para acolher crianças e 
adolescentes

A 
Casa Lar Sagrada Fa-
mília foi inaugurada 
na tarde da quarta-
-feira (11/09), uni-

dade que oferta acolhimento 
institucional para crianças e 
adolescentes na Capital, uma 
parceria entre a Fundação de 
Assistência Social e Cidada-
nia (Fasc) e o Instituto Pobres 
Servos da Divina Providên-
cia - Abrigo João Paulo II. A 
nova construção com 272 m² 
oferece seis dormitórios, seis 
banheiros, cozinha e sala de 
estar com refeitório conju-
gado, garagem, lavanderia e 
churrasqueira, além de pátio 
amplo com árvores frutíferas.

Em parceria com a Fasc 
desde 2010, o serviço, que 
antes funcionava em casa alu-
gada no bairro Cristal, agora 
passa a atender as crianças e 
adolescentes num espaço pró-
prio da organização parceira, 
no bairro Vila Nova. Durante a 
inauguração, a presidente da 
Fasc, Vera Ponzio, destacou 
que a prefeitura vem cons-
truindo, no dia a dia, o melhor 
para aquelas crianças e ado-
lescentes. “Nós acreditamos 
que o caminho é ofertar con-
dições para que eles possam 
ter escolhas, que possam ser 
tratados com dignidade, mui-
to carinho e atenção. E que, a 
partir disso, consigam cons-
truir um futuro lá fora”. Vera 
também ressaltou a importân-
cia da parceria, com trabalho 
de excelência, e parabenizou 
a equipe.

O local acolhe até dez 
crianças e adolescentes, que 
são cuidados por pai e mãe 
social. O investimento para 

a construção foi arrecadado 
pela entidade por meio de 
doações de amigos e voluntá-
rios. O presidente do Instituto 
Pobres Servos da Divina Pro-
vidência (IPSDP), padre João 
Pilotti, ressaltou que a nova 
sede da Casa Lar Sagrada Fa-
mília deixou de ser um sonho 
e virou realidade a quem mais 
precisa. “É um espaço de aco-
lhimento que permite a crian-
ças e adolescentes vislumbrar 
um futuro melhor, um lugar 
em que serão cidadãos plenos 
e mais solidários”, afirma.

Segundo ele, o espaço ofe-
rece um atendimento baseado 
no fortalecimento dos valores 
familiares. “Nada substitui a 
família natural, mas vemos 
nestes abrigos uma oportuni-
dade de estabelecer vínculos 
novos com o acompanhamen-
to de um casal social. É uma 
chance para que os jovens 
possam se resgatar e criar 
condições de se estabelece-
rem na sociedade”, acrescen-

ta. 
Treze das 41 Casas Lares 

da Fasc são parcerias com o 
Abrigo João Paulo II e ofertam 
126 vagas. A Fasc conta tam-
bém com 20 Abrigos de Crian-
ças e Adolescentes, que aten-
dem cerca de 773 crianças ou 
adolescentes.

Para a promotora de Justi-
ça da Infância e da Juventude, 
Cinara Vianna Dutra Fraga, 
a parceria do poder público 
com a sociedade civil organi-
zada é necessária para qua-
lificar o atendimento aos ci-
dadãos. “Já está evidenciado 
que o Município, o Estado e 
a União não conseguem dar 
conta das dificuldades sozi-
nhos. É uma parceria funda-
mental para oferecer mais 
qualidade, conforto, atenção, 
afeto e acolhimento aos vul-
neráveis”, destaca.

Texto: Mariana Caldieraro / 
PMPA

Edição: Taís Dimer Dihl / PMPA

Casa foi construída com doações e eventos promovidos por voluntários

Foto: Joel Vargas / PMPA
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O Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, Entidade civil de direito pri-
vado, com patrimônio e administração próprios, constitui entidade benefi-
cente, de interesse publico, assistência social e sem fins lucrativos. É uma 
ONG desde 2004 e tem como principal Parceiro o Condominío Terra Ville 
“Um Condominío com Responsabilidade Social

@comuniccare          

Fachadas - Cavaletes - Banners - Panfletos - Cartões - perfurite

Av Nilo Wulff, 4105 - Restinga
985.363.203 - 984.452.574

ateliedasudocesesalgados/

atelie_da_su_doces_e_salgados/

51 993.640.020

Rua Eng. Oscar de Oliveira Ramos
Nº 2573, Loja 5 - Restinga

@boutiqmeninamulher

@btqmeninamulher

51 9928 90299
INAUGURAÇÃO DIA 19/10 às 13h

in Le dt an  e e m Mla oi dcn ee rs ns aE                                   /terapeuticosessencialmentelindaemoderna

Rua Acácia Negra,151 - Restinga

Horário de atendimento 
Das 8h às 12:00 e das 13:30 às 19:30

51 983.481.894

Produtos e Serviços

51986.527.341
pitangamorenavestidos/

@pitan_gamorenavestidos

Vestidos, inclusive plus size e 
acessórios femininos

empreendedorasrestinga grupo de facebook:�mpreendedoras �estinga �� �

51 4061 8253 - 985.207.616
Av. João Antônio da Silveira, 1097 

 Restinga

contabil.rr

Contabilidade
CRC/RS 095309

rrcontabil

Grande fã 
deste projeto 
EMPREENDEDORAS 
RESTINGA
Rosângela Ribeiro está orgulhosa em fazer parte. 
“Foi através do Empreendedoras Restinga que 
pude conhecer diversos segmentos que não sa-
bia que tinham aqui no nosso bairro, assim como 
muitas puderam conhecer meu escritório RR 
Contabilidade que atua há muitos anos no bair-
ro e minha loja de roupinhas personalizadas para 
bebês Stylo com a Rô. É muito gratificante poder 
apoiar essas grandes mulheres que assim como 
eu, estão na luta diariamente em busca de atin-
gir seus objetivos”, finalizou a empreendedora.

sEmináRiO sObRE cRiATiVidAdE dEsiGn 
GRáFicO E EmPREEndEdORismO

nO diA 16 dE sETEmbRO AcOnTEcEu A FORmATu-
RA dO 2º cicLO cuRsOs dE “FORmATuRA 2º cicLO 
- mAnicuRE E PhOTOshOP básicO

nO diA 13 dE sETEmbRO FORAm REALizAdAs As PA-
LEsTRAs dE iníciO dO 3º cicLO dE 2019. EsTiVERAm 
PREsEnTEs PELA mAnhã 42 PEssOAs E A TARdE, 60 
PEssOAs.

nO diA 7 dE sETEmbRO PALEsTRA cOmO LidAR cOm As EmOçõEs, dEn-
TRO dA PROGRAmAçãO dO sETEmbRO AmARELO, Em umA PARcEiRA cOm 
O POsTO dE sAÚdE chAPéu dO sOL, A PsicóLOGA VOLunTáRiA AmAndA 
LOuREiRO E A PALEsTRA cOm O TEmA “cOmO ALAR Em PÚbLicO”, cOm A 
PROFEssORA cARmEm cAsTRO dA FAdERGs

Foi um sucesso o evento que es-
tava sendo preparado há meses com 
o envolvimento de muitas pessoas 
entre profissionais e voluntários. 
Foi um dia inteiro de palestras, di-
nâmicas e atividades na sexta-feira 
(04/10), na sede da Sociedade dos 
amigos de Belém Novo (SABEN). 

A programação iniciou as 8h30 
com o credenciamento, seguido da 
abertura e das palestras: A arte de 

empoderar-se na juventude, Laboral, 
A arte de criar, Apresentação cul-
tural e encerramento às 12h. Já na 
parte da tarde o evento teve sequên-
cia com o credenciamento as 13h30, 
depois a abertura e na sequência as 
palestras: Pra empreender você pre-
cisa se vender, Laboral, A arte de 
empoderar-se na juventude, Apre-
sentação cultural, A arte de criar e 
encerramento às 17h30.

Foto: Valtencir Cruz

no dia 4 de outubro foi 
realizado o dia da bele-
za com os voluntários 
Cássio e ao douglas, 
do studio doug Lamb 
Hair stylis. o nCC Be-
lém novo agradece pela 
atitude de embelezar os 
alunos.

ncc bELém PERdE sER FundAdOR E PREsidEnTE

Infelizmente, na tarde do dia 25 
de setembro, o Fundador e Presi-
dente Antônio Marcos Cidade Bevo-
nesi veio a falecer.

A notícia pegou de surpresa to-
dos os amigos, colaboradores, alu-
nos e pais de alunos da entidade, já 
que Cidade como era popularmente 
chamado, até então sempre esta-
va presente e demonstrando uma 
energia que contagiava todos à sua 
volta. Mas sua partida, que foi sofri-
da, agora deixa um grande desafio 

para quem fica, dar continuidade 
e fortalecer ainda mais um grande 
trabalho feito por Cidade e garan-
tir que por tudo que fez tenha seu 
nome eternizado.

Na próxima edição traremos 
um pouco da história deste grande 
homem que após se aposentar da 
Brigada Militar viu na criação da de 
uma entidade social, uma forma de 
continuar prestando trabalho à co-
munidade da região. 
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Tina Brigadeiros, há quatro anos tornando 
mais doce a Restinga

Friends Tour, uma agência de viagens que 
leva você pra conhecer outros lugares e faz 
outros lugares conhecerem a Restinga A Tina Brigadeiros Gourmet, da empreende-

dora Suian Souza da Silva, de 29 anos, traba-
lha na região já fazem quatro anos, embora 
até bem pouco tempo sua principal clientela 
se concentrasse em outros bairros da cida-
de e até mesmo na região metropolitana.

A Friends Tour RS - Viagens e Turismo, co-
meçou a surgir em 2017, quando Noeli Vieira 
e Paula Saldanha, faziam o curso de Guia de 
Turismo no Instituto Federal - Campus Res-
tinga.

A 
criação da Tina 
Brigadeiros como 
é popularmente 
conhecida, surgiu 

pelo gosto por fazer os 
docinhos e a necessidade 
de uma renda que possibi-
litasse compartilhar traba-
lho e maternidade, já que 
Suian da pequena Valenti-
na. Aliás, Valentina é a ins-
piração para o nome TINA 
BRIGADEIROS GOURMET”.

A empreendedora con-
ta que quando começou a 
fazer brigadeiros, pensava 
que tinha que fazer o seu 
melhor, queria encantar e 
surpreender as pessoas. 
Pra isso foi pesquisar, es-
tudar, fazer cursos, pro-
curar referências e muitos 
testes antes de incluir um 

novo produto no cardápio. 
Atualmente está fazendo 
um curso que já dura dois 
meses e está com outros 
produtos em testes, pre-
parando novidades para 
seus clientes. 

Embora ainda não tenha 
loja física e continue aten-
dendo por encomenda, 
vem investindo em equi-
pamentos e máquinas que 
que facilitem seu trabalho, 
aumente a produtividade, 
mas com o cuidado de 
melhorar cada vez mais 
a qualidade e não perder 
seu toque pessoal. 

Hoje vive exclusivamen-
te dos produtos que co-
mercializa, mas nem sem-
pre foi assim. Dos quatro 
anos que já faz seus doces, 

quase dois anos conti-
nuou trabalhando de 
empregada, os doces 
eram um trabalho pa-
ralelo para comple-
mentar a renda. Mas 
hoje é sua profissão, 
que é exercida com 
muito orgulho, amor 
e dedicação, que são 
seus principais ingre-
dientes. 

“Tenho crescido a 
cada dia, um passo de 
cada vez. Há quatro 
meses conheci o Pro-
jeto EMPREENDEDO-
RAS RESTINGA, que 
me ajudou muito a 
divulgar meu trabalho 

no bairro e sou grata a 
este grupo de mulhe-
res que se reuniram 
para valorizar o co-
mércio local, valorizar 
o trabalho das mulhe-
res”, disse Suian.

Destacou ainda que 
não se ligava muito no 
marketing, mas impul-
sionada pelas demais 
colegas empreendedo-
ras, hoje se cobra bas-
tante neste aspecto e 
procura divulgar seus 
produtos, especial-
mente nas redes so-
ciais onde posta algo 
novo diariamente. 

Whatsapp: (51) 984.866.842

Facebook: @tinabrigadeiros

Instagram: @tinabrigadeiros

Facebook: Friends Tour RS

Instagram: Friendstourrs

Vale a pena conferir os produtos da 
Tina Brigadeiros Gourmet, contate:

A Friends Tour pode ser contata 
pelos fones: (51) 984873607 com Paula, 

(51) 996351176 com Noeli e também pelas 
redes sociais:

Amor e dedicação são seus principais ingredientes

Paula e Noeli estudaram sobre turismo no bairro e de-
pois empreenderam abrindo sua própria agência

É impossível resistir as delícias da Tina Brigadeiros Gourmet

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

P
or serem moradoras 
do bairro e partici-
parem ativamente da 
comunidade, tinham 

conhecimento das deman-
das da Restinga. Para as 
empreendedoras o bairro 
é muito grande e próspe-
ro. As pessoas gostam de 
viajar, mas, muitas vezes, 
esbarram em falta de in-
formações, custos muito 
altos, dificuldades de lo-
comoção para embarque e 
até por não terem alguém 
conhecido para acompa-
nhar. Nestas dificuldades 
viram uma oportunidade 
de negócio. 

Neste contexto surge a 
agência de viagens, a qual 
atua no bairro e tem a pro-
posta de oferecer um tra-
balho de qualidade, pre-
ços justos e atendimento 
humanizado. 

Trabalham com grupos 
a partir de 15 pessoas e 
atendem a empresas, es-
colas, grupos de igrejas, 
grupos de terceira idade e 
amigos que queiram sim-
plesmente se reunir para 
sair.

“A participação nas Em-
preendedoras foi um mar-
co para nossa agência.   
Deu-nos a oportunidade 

de nos qualificar-
mos ainda mais, 
sermos vistas e 
mostrar que tra-
balhamos com se-
riedade, qualidade 
e profissionalis-
mo. Este grupo de 
mulheres que em-
preende e se posi-
ciona é motivo de 
orgulho e incenti-
vo para nós”, dis-
seram as empreen-
dedoras.

“Tem ideia de 

viajar? Não sabe 
por onde começar?  
Então nos chame 
para conversarmos 
que teremos um 
imenso prazer em 
atendê-lo.  Somos 
Restinga Somos 
Friends Tour RS, 
porque se é com 
amigos, é melhor!” 
assim finalizaram 
nossa conversa.

cadErno rosacadErno rosa 1110
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Dos gramados para o palco, Tinga fala para Empreendedoras Restinga com a palestra 
Gestão Além da Planilha

Na noite da sexta-feira (04/10), Paulo César 
Tinga, palestrou para um auditório lotado de 
empreendedoras no IFRS Campus Restinga. O 
ex jogador de futebol que antes encantava nos 
gramados, encantou também no palco contan-
do sua história de vida e mostrando como esta 
história pode ser aplicada no mundo dos negó-
cios, com o tema “Gestão Além da Planilha”.

Foi uma palestra diferente, 
onde o grande ídolo se sentiu 
em casa, reencontrando alguns 
amigos que inúmeras vezes 
chamavam o palestrante de 
Paulinho, tanta era a intimida-
de. Se sentiu tão à vontade que 
trouxe sua mãe e sua esposa 
para participar do evento, que 
teve abertura e encerramento 
feito pela idealizadora do Pro-
jeto, Roberta Capitão Coimbra. 

Tinga, ao rever amigos e ao 
conhecer e ficar surpreso com 
a gama de produtos e serviços 
oferecidos pelas empreendedo-
ras, pediu o cartão de cada uma 
e garantiu que passará a consu-
mir com elas.

Com a mesma desenvoltura 
dos gramados começou contan-
do um pouco da sua história, 

das dificuldades que sua mãe 
passou para lhe criar e susten-
tar, dos três testes frustrados 
no seu time do coração, o In-
ternacional e da difícil escolha 
que teve de fazer no dia do 
seu teste no Grêmio. Neste dia 
conta que estava na parada es-
perando o ônibus e encontrou 
três amigos que riram quando 
ele disse que iria fazer teste 
no Grêmio. Riram pelo fato de 
Tinga já ter sido reprovado três 
vezes no Inter e agora iria ten-
tar no Grêmio. Um deles che-
gou a questionar pra que tentar 
mais uma vez se era mais fácil 
ganhar uma grana ficando na 
esquina. Tinga confessou que 
ficou balançado e quando o ôni-
bus se aproximava foram inter-
mináveis segundos de tensão. 

Tinga com a idealizadora do projeto, Roberta Capitão 
Coimbra, exibindo a sacola das empreendedoras que ao 
final saiu cheia de presentes e cartões de visita com os 
contatos de cada uma

Auditório lotado de empreendedoras buscando conhecimento para impulsionar seus negócios

Carinhosamente Tinga Respondeu às perguntas feitas pela empreen-
dedoras, como fez Aline Colombo

Fotos: Valtencir Cruz

Foto: Nilveo Pereira

Foto: Valtencir Cruz

Ficava ou pegava aquele ônibus?
Pois aí entrou na palestra sobre empreendedorismo. Ele 

escolheu pegar o ônibus, ir fazer o teste, passar e mudar 
sua vida. Pensar nas possibilidades, nos prós e nos contras e 
fazer as escolhas certas, este foi seu primeiro ensinamento. 

Em pouco tempo conta que já jogava no profissional, va-
lorizado, bom contrato e consequentemente mais dinheiro. E 
como aplicar este dinheiro se ele era um garoto e não enten-
dia nada de empreendedorismo?

Ai veio seu segundo tema, a curiosidade. Pergunte sem 
receio, busque informação sobre o lhe interessa. Mas não 
apenas busque o conhecimento, adapte e aplique este conhe-
cimento. Lembrou o exemplo do tomate, que nosso conhe-

cimento diz que é uma fruta, 
mas aplicamos como um le-
gume.

Por muito tempo se fala 
crise e Tinga lembrou mo-
mentos em que também pas-
sou por momentos difíceis 
que podem ser considerados 
momentos de crise em que 
ele teve de superar, criando e 
inventado. Tire o “S” da CRI-
SE e CRIE, disse o palestran-
te. Mas pra isso não se pode 
ficar esperando a tal CRISE 

passar. Neste momento citou 
o exemplo das formigas que 
trabalham em equipe com to-
tal disciplina e nunca param. 
Até fez uma brincadeira di-
zendo que ganharia um prê-
mio quem conseguisse filmar 
uma formiga dormindo. 

Sempre fazendo um link 
com a realidade de muitas 
das empreendedoras e com a 
sua própria história, Tinga foi 
enfático ao dizer que o clien-
te é REI, que temos que fazer 

com que ele confie no nosso trabalho, pois 
a confiança vale mais que dinheiro. E so-
bre confiança, lembrou que o que se vive 
no Brasil hoje não é uma crise financeira, 
mas uma crise de confiança, onde os em-
preendedores ficam com medo de investir. 

Lembrou que as pessoas precisam estar 
próximas e conectadas, que as próprias 
empreendedoras são um bom exemplo 
disso. Que ninguém cresce contando ape-
nas com a sorte, mas sim com a sorte in-
teligente, a sorte de que trabalha e se pre-
para para crescer.  “Não devemos pensar 
por estarmos na Restinga, não podemos 
crescer, o que conta é a mentalidade e não 
o local e que as empreendedoras estão 
mudando esta mentalidade”, concluiu. 

Por fim, disse que só temos três coisas 
certas na viva: Nascemos, vivemos e mor-
remos. O Nascimento e a morte não esco-
lhemos, mas a forma como vivemos temos 
total domínio e temos que viver da melhor 
forma possível.

Encerrada a palestra, Tinga respondeu 
à diversas perguntas sobre empreendedo-
rismo, brincando que estava em um dos 
poucos momentos em que não era ques-
tionado sobre futebol. Posteriormente 
participou de uma sessão de fotos com 
muita tranquilidade com cada uma das 
empreendedoras. 

cadErno rosa 1312
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amelia_modas_fm
Fernanda bonyfacyo

986.434.854
Moda  e MasculinaFeminina

MODA

/aromadaterra

Est. Barro Vermelho,806 - Restinga 
Cosméticos 100% artesanal

51   984.576.591  999.065.134

(51) 997.083.557
@eve�nails2009

@evenails

Esmalteria

Eve Nails
Atendimento com hora marcada

Alameda P, nº 22 - Restinga Nova

Tay Presentes Personalizados

Sublimação

 51 986 555 961
Acesso E, N° 2279 

Restinga Nova

Tay-Presentes-Personalizados

51 984.144.763
@oficialohanafashion

@lacodeprincesars
51 999 490 326

Laços, tiaras e faixinhas de bebê!

Av. Nilo Wulff  240

TELE BUSCA

@petdasguriasrestinga

994 337 228 - 984746097

Atacado e Varejo

 

uc li tur ro alF 

Av. Ignês e Fagundes 161 

Floricultura-Dois-Irmãos
www.floriculturadoisirmaos.com.br

(51) 98436.2352

51 992.311.399
juvargasmakeup

Maquiagens - Penteados - Terapias holísticas
EE

EsmalteriaEsmalteria

E
sp

aç
o

E
sp

aç
o

Av. Nilo Wulff, 243 
 Restinga Nova

(51) 99809.9641
esmalteriaespacoe

Chocolates artesanais, cestas de café
geladinho gourmet  e muito mais! 

@tomatesechocolates
51 985.515.445    - 984.561.364

Ht Delícias

@hortdelicias

Amor em casa confeito!

51 984.497.583

Av. João Antônio da Silveira, 1690 
Sala 02 - Restinga Nova  

513093.2692 - 99329.2692

kscontabilidaders

CONSULTORIA
EMPRESARIAL

Assistência necessária para o crescimento de sua empresa

DiCasal Artes e Festas
@dicasalfestas      

51 984.575.440@diferenciada.store
Rua Álvaro Difini, 3472 - Restinga 

Roupas & Acessórios

51 984.039.744
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Estética Lírios, traz um novo conceito no 
segmento de beleza na Restinga

Estilo Anna, uma loja ao 
melhor estilo

“A Estética Lírios nasceu a partir de uma 
oportunidade que não foi me dada, de um 
não para o meu crescimento profissional”, 
assim começou a história da empreendedo-
ra Thyarla Frenciele Porto de Oliveira, de 
30 anos.

A Estilo Anna é uma loja que surgiu há 5 anos, 
mas que nos dois primeiros fazia as vendas 
na casa de sua proprietária, Anna Paula Car-
doso, que atendia com hora marcada. As ven-
das foram crescendo e com isto veio a ne-
cessidade de um local maior e apropriado 
para atender aos cliente que embora fiéis, 
ficavam a cada dia mais exigentes, além dos 
novos que vinham chegando.H

á dois anos 
Thyarla era re-
cepcionista, po-
rém sempre com 

um pensamento de crescer 
profissionalmente dentro 
da empresa na qual traba-
lhava foi atrás de cursos e 
do que realmente gostava 
de fazer. Nesta época per-
cebeu que era uma apaixo-
nada pelo segmento da be-
leza, mais especificamente 
estética.

Sem qualquer oportuni-
dade de crescimento em seu 
trabalho, optou por sair do 
emprego estável e arriscar 
novas oportunidades. Pas-
sou um ano fazendo cursos 
e se especializando na área 
da estética. 

Depois de muitos cursos, 
passou a atender clientes a 
domicílio e quando pensou 
em começar a largar seu 

currículo em estéticas, veio 
o questionamento do mari-
do, William Roza Marquet:  
o que acha de abrir a sua 
própria estética? 

Naquele momento, com 
o apoio do marido, desper-
tou um espírito empreen-
dedor, percebendo que ele 
acreditava no seu trabalho. 
“Ele apostou, disse que es-
taria sempre do meu lado 
me apoiando, incentivando 
e me auxiliando. Hoje só te-
nho a agradecer a ele por ter 
me aturado, me motivado, 
me incentivado a não desis-
tir e por ser meu exemplo 
e minha admiração”, disse 
Thyarla.

Foram mais de 6 meses 
reformando, arrumando e 
planejando o espaço, mas 
no dia três de Junho de 
2019 iniciava um novo ci-
clo na sua vida, a Estética 

Lírios estava de portas 
abertas e do jeito que 
sonhou, com tratamen-
tos faciais e corporais, 
massagem, embeleza-
mento de pés e mãos, 
terapia escalda pés e 
depilação. 

A empreendedora 
não queria ter apenas 
uma estética, seu pro-
pósito era de trazer 
um ambiente diferen-
ciado para o público da 
Restinga, o bairro que 
escolheu por acreditar 
muito no potencial e 
no crescimento e por 
entender que Restinga 
pode oferecer sim ser-
viços de qualidade.

Hoje apesar de ter 
apenas quatro meses 
de existência, a Estética 
Lírios já conquistou um 
status de referência em 
seu segmento, fideli-
zando clientes e o prin-
cipal, dando segurança 
pra que estes clientes 
recomendem a estética 
para seus amigos e pa-
rentes. 

A estética nasceu 

praticamente junto 
com Projeto EEMPREEN-
DEDORAS RESTINGA, e 
a nova empreendedora 
tratou logo de integrar. 
Com as Empreendedo-
ras, conta que teve uma 
visão maior de negó-
cios e administração, 
participando de cursos 
e também das dicas de 
como divulgar e mos-
trar o diferencial da 
estética. As empreende-
doras foi mais um dos 
tantos incentivos que 
teve pra sempre pro-
curar melhorar a qua-
lidade e evoluir, procu-
rando sempre mais e 
mais novidades e prin-
cipalmente agregando 
parcerias com outras 
empreendedoras para 
crescerem juntas. 

Pra finalizar a pauta 
a Thyarla deixa seu re-
cado para quem quer 
empreender: “Nunca 
deixe ninguém limitar 
sonhos, nunca se aco-
mode, busque sempre 
ser mais”.

Fan Page Facebook: Lírios Estética

Perfil Facebook: Thyarla Lírios

Instagram: @esteticalirios_bemestar

WhatsApp (51) 999207614

Facebook: annacardoso

Instagram: estiloanna.c

WhatsApp 985454311

A estética Lírios está localizada na Estrada 
do Barro Vermelho, 260 e pode ser acom-
panhada também pelas redes sociais:

A Estilo Anna está localizada na Av. Antônio Onofre 
da Silveira, 587 e pode ser acompanhada também 
pelas redes sociais: 

Thyarla prova na prática que a Restinga pode oferecer 
sim serviços de qualidade

Thyarla prova na prática que a Restinga pode oferecer 
sim serviços de qualidade

Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

“
Quando eu decidi co-
meçar a trabalhar com 
vendas eu tinha apenas 
três coisas: vontade de 

aprender, amor por vendas 
e pouco dinheiro, por isso 
comecei vendendo em casa”, 
disse a proprietária ao Jornal 
Vitrine. 

Anna disse ainda, que se-
quer sabia como começar, 
sabia apenas que tinha que 
fazer mesmo que muitos não 
acreditassem. Sua determina-
ção no entanto, era maior que 
o pessimismo dos outros.  Em 
setembro deste ano a loja, 
que hoje é física, completou 

5 anos com um espaço que 
agrega conforto e aconchego. 

A experiência veio com o 
tempo, ouvindo os pedidos 
dos clientes, acompanhando 
as tendências da moda em 
blogs, sites de moda e claro, 
observando o que as celebri-
dades usam e que influen-
ciam o consumidor. 

Perguntada sobre sua es-
colha da Restinga como o 
local para instalar sua loja, 
Anna foi firme ao responder 
que é moradora da Restinga, 
acredita no bairro e tem con-
vicção que é um ótimo lugar 
para empreender. 

Dentro deste tema “EMPREENDEDO-
RISMO”, destacou que faz parte das EM-
PREENDEDORAS RESTINGA e que fazer 
parte deste grupo só lhe trouxe coisas 
boas, especialmente visibilidade, pois 
até então o marketing era algo que não 
vinha trabalhando como deveria. Além 
do conhecimento obtido nos encontros 
e palestras organizadas pelo grupo, o 
Networking é fundamental, aumentan-
do sua rede de relacionamento e conse-
quentemente seus clientes. 

Muitas pessoas não sabiam que ali 
na Rua Antônio Onofre da Silveira, a 
rua da antiga garagem, havia uma loja 
tão charmosa e tão estilosa, uma loja 
pensada ao estilo da sua dona e ao es-
tilo e qualidade que a Restinga merece, 
esta é a ESTILO ANNA. 

Pra encerrar nossa conversa Anna 
deixa uma palavra para quem quer ser 
uma empreendedora, “Não foi fácil, 
não é fácil.  Muitas vezes pensei em de-
sistir. Hoje tenho um conselho, nunca 
desista dos teus sonhos, por mais di-
fícil que pareça” finalizou a jovem em-
preendedora, hoje com 31 anos, mas 
que começou sua caminhada aos 26.

cadErno rosa14 cadErno rosa 15
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720 apartamentos são entregues no chapéu do sol

A 
entrega das chaves 
para as 720 famílias 
beneficiadas com a 
casa própria no Re-

sidencial Jardim das Figueiras 
1 e 2, na avenida Juca Batis-
ta, 6878, no bairro Chapéu 
do Sol foi em uma cerimônia 
que contou com a presença do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, 
Prefeito Nelson Marchezan, 
representantes da Caixa Eco-
nômica Federal e representan-
tes do Governo do Estado, Câ-
mara de Vereadores de Porto 
Alegre, além do Deputado Fe-
deral Bibo Nunes e o Senador 
Luis Carlos Heinze.

Marchezan entregou as 
chaves do apartamento 108, 
bloco quatro, ao aposentado 
Luis Manuel Ferrão, e sua es-
posa, Elizabete Ferrão. “Muito 
feliz. Um sonho realizado”, 
diz Ferrrão. A barista Priscila 
Charão - que estava com os fi-
lhos Ruan, 11, e Pietra, 8 - mo-
rava de aluguel há 11 anos e 
há um ano aguardava a entre-
ga do imóvel. “Não tem preço 
o que aconteceu nesta sexta-
-feira. É sem dúvida a melhor 
coisa que aconteceu na minha 
vida”, revela.

O prefeito ressaltou o papel 
das parcerias entre as admi-
nistrações. “Agradeço a par-
ceria com o Governo Federal e 
o apoio parlamentar, que é ex-
tremamente importante para 
a sustentação de políticas pú-
blicas, principalmente aque-
las que modificam a realidade 
da vida das pessoas, como é o 
caso da política habitacional", 
destaca. E acrescenta: "Temos 
desafios e acredito que a par-
ceria, a união e a superação 
das diferenças são indispen-
sáveis para conseguirmos 

continuar realizando sonhos 
e atender um maior número 
de pessoas.” 

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Ca-
nuto, enfatizou a importân-
cia dos projetos sociais para 
o país. “Buscamos parcerias 
para atender aquelas famílias 
que, infelizmente, por uma 
situação ou outra não podem 
acessar o mercado de crédi-
to, não têm como tomar um 
empréstimo ou financiamen-
to e precisam de um auxílio. 
Temos mais de 10,4 mil con-
tratadas para o Estado e já 
entregamos 30 mil. No final 
deste ano, o presidente Jair 
Bolsonaro deverá apresentar 
um novo modelo. A meta é 
contemplar ainda mais as pes-
soas”, anuncia.

O Jardim das Figueiras é 
o maior empreendimento do 
Minha Casa Minha Vida, na 
modalidade Cooperativas, já 
construído em Porto Alegre, 
realizado com recursos fede-
rais no total de R$ 92,56 mi-
lhões. A prefeitura realizou a 
compensação vegetal do local, 
o cadastramento das famílias 
e o apoio técnico às cooperati-
vas. Haverá um total de 1080 
unidades e, até o final do ano, 
mais 360 apartamentos serão 
entregues.

A obra foi executada por 
duas cooperativas credencia-
das a Cooperativa Dois Irmãos 
Ltda (COOHADIL) - e o Institu-
to de Planejamento e Estudos 
Socioambientais (IPES). Elas se 
uniram e formaram uma So-
ciedade de Propósitos Especí-
ficos para a construção. Para 
o presidente da Cooperativa 
Dois Irmãos, Nelson Soares, 
eles estão com um sonho rea-

lizado: “Esta é uma ação estri-
tamente social e não política. 
A união de esforços de muita 
gente”. O mesmo enfoque foi 
dado pelo presidente do Ins-
tituto de Planejamento e Es-
tudos Socioambientais, Hum-
berto Cunha. “Este projeto é e 
um dos melhores já constru-
ídos no país. Ele foi feito em 
conjunto pela comunidade e 
o poder público. Juntos supe-
ramos os entraves para poder 
entregar uma obra de qualida-
de”.

Responsável pela obra e 
representante do legislativo 
municipal, o vereador Engº 
Comassetto falou sobre o 
bom uso da verba pública. 
“O resultado mostra que o 
Minha Casa Minha Vida é um 
bom programa para o país. 
Mostramos que conseguimos 
utilizar 100% do dinheiro pú-
blico para entregar excelentes 
moradias. O nome Jardim Fi-
gueiras é porque preservamos 
as árvores que aqui existiam”. 
Na oportunidade, o parlamen-
tar, fez um convite para o mi-
nistro voltar em 90 dias para 
a entrega da totalidade das 
unidades habitacionais.

O secretário estadual de 
Obras e Habitação, José Sté-
dile, elogiou o sistema de 
cooperativismo. “Aqui ficou 
provado que o envolvimento 
das cooperativas traz benefí-
cios e permite que se realizem 
os condomínios habitacionais 
tão necessários e se concreti-
zem sonhos”.

Presente na solenidade, o 
senador Luis Carlos Heinze 
elogiou a qualidade da cons-
trução. “Temos neste condo-
mínio um modelo diferente, 
onde a união das cooperati-
vas, comunidade e poder pú-

blico permitiu se construir ex-
celentes unidades com custo 
mais baixo.”

Também participaram do 
evento a primeira-dama de 
Porto legre, Tainá Vidal;  a es-
posa do ministro, Ana Paula 
Canuto; o deputado federal 
Bibo Nunes; o vice-presidente 
de Habitação da Caixa, Jair 
Luiz Mahl; o vice-prefeito de 
Porto Alegre, Gustavo Paim; 
a secretária municipal de De-

senvolvimento Social e Es-
porte, Comandante Nádia; 
os  vereadores Moisés Barbo-
za e Luciano Marcantônio; o 
diretor-geral do Departamen-
to Municipal de Habitação de 
Porto Alegre, Mario Marche-
san; além de executivos da 
Caixa, da Brigada Militar, lide-
ranças locais e representantes 
da comunidade.

habitação

Autoridades de município, estado e união presentes na cerimônia

Foto: Divulgação

Empreendedoras participam de vários 
eventos em setembro

Não se contentando apenas em fazer negócios 
entre elas, contar com as indicações e divulgar 
nas redes sociais e jornal, as Empreendedoras 
Restinga estão participando de uma série de 
eventos como feiras na Restinga e mesmo fora 
do bairro.

E
mbora o projeto tenha 
iniciado com a finalidade 
de divulgar os produtos 
e serviços que são ofe-

recidos por mulheres do bair-
ro Restinga, agora já entraram 
num outro patamar, ou seja, 
estão participando de muitas 
palestras e cursos para buscar 

qualificação e também partici-
pando como palestrantes, le-
vando esta experiência de su-
cesso local para outras partes 
da cidade. 

Não por acaso, as Empreen-
dedoras Restinga hoje são ao 
assunto mais falado na região, 
colocando o foco das pessoas 

em coisas positivas. Coisas tão 
positivas que viraram notícia 
em praticamente todos os veí-
culos de comunicação. Come-
çou com o Jornal Vitrine, depois 
Jornal do Comércio, Diário Gaú-
cho, na TV aberta com Jornal do 
Almoço e em canal fechado no 
programa do Bibo Nunes. 

VEJA ALGuns mOmEnTOs mARcAnTEs dEsTAs muLhEREs quE cOm suA uniãO EsTãO POTEnciALizAndO sEus 
nEGóciOs E dAndO um ExEmPLO dE EmPREEndEdORismO E EmPOdERAmEnTO FEmininO:

Na sexta-feira (13/09) participaram de um Feirão de Va-
riedades e Negócios no DTG Galpão Missioneiro. Haviam 
dezenas de empreendedoras comercializando produtos ou 
divulgando serviços.

Na noite de terça-feira (17/09) foi ao ar o Programa Bibo 
Nunes, onde a idealizador do Projeto, Roberta Capitão Coim-
bra, pôde falar um pouco desta experiência positiva que 
está mudando para melhor a vida de dezenas de mulheres.

Na noite de quinta-feira (19/09) elas foram as palestantes 
na Ulbra Zona Sul, levando sua esperiância pra outras mu-
lheres com a Palestra “MULHERES EMPREENDEDORAS REAIS”. 
Como dizia um dos slides, “MULHERES EMPODERADAS, EMPO-
DERAM OUTRAS”. 

Foto: Valtencir Cruz Foto: Valtencir Cruz Foto: Divulgação
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WYLLPO
PUBLICIDADE
CONSULTORIA

 O que todo empreendedor busca na sua 
empresa é ter sucesso a curto prazo e com bai-
xo investimento, mas essa não é a realidade da 
maioria dos empreendedores que estão inician-
do sua nova jornada de empresário. Ao longo 
desses anos de consultoria de marketing, a re-
alidade de diversas empresas que estão nessa 
fase inicial é de muita expectativa de sucesso, 
mas sem nenhuma estratégia por trás.
 Por isso, reforço a tese de que a estra-
tégia de marketing é a principal ação que os 
empreendedores devem estabelecer como prio-
ridade, pois, antes de realizar qualquer ação de 
promoção ou venda do seu produto ou serviço, 
as diretrizes devem estar alinhadas com o pla-
nejamento proposto. Ao longo do desenvolvi-
mento das estratégias, surgem muitas dúvidas, 
sobre como estas devem iniciar, quais as mais 
assertivas ou quais são as mais indicadas para 
seu projeto. 
 O empresário que usa essa tática de “ca-
minhar” antes de “correr”, isto é, que prioriza a 
estratégia e o planejamento de cada ação que 
deve tomar pode se destacar perante seu con-
corrente, mantendo-se à frente no mercado.
 Como dica de leitura, vale mencionar um 
dos maiores mestres da Administração, Peter 
Drucker, criou diversas estratégias de marketing 
que até hoje são usadas. Dentre essas estraté-
gias, destaca-se o conceito SMART, assim no-
meado, pois é uma sigla em língua inglesa que 
sintetiza os seguintes termos: Específico, Men-
surável, Delegável, Realista e Temporal, todas 
as etapas que precisamos ter na hora de criar 
nossas estratégias de maneira eficiente e orga-
nizada. 
 Por isso, saber usar tais ferramentas a 
fim de atrair mais clientes para o negócio exige 
pesquisa, planejamento e objetivos claros.
 A título de analogia com a música, a es-
tratégia de marketing deve fazer sentido para 
quem cria e, principalmente, ser agradável a 
quem escuta. Afinal, o principal objetivo do ou-
vinte é comprar, sentir e ouvir a música. No caso 
do marketing, podemos dizer que estamos ge-
rando valor para a marca da sua empresa, ou 
seja, valor de marketing (percepção de benefício 

A importância de uma boa 

ao cliente), o que resulta na soma do marketing 
estratégico com a publicidade.
 Um dos fatores críticos da maioria das 
empresas é que muitas não sabem nem por onde 
começar o seu planejamento de marketing, po-
dendo muitas vezes pecar na comunicação com 
seu cliente e desencadear diversos fatores ne-
gativos, que terminam por influenciar na venda.
 Você, que é um empreendedor que pos-
sui um negócio próprio, deve ter como premissa 
pensar e trabalhar com estratégias de marketing 

estratégia de Marketing

Wylliam Vieira / CEO da Wyllpo Publicidade

Dentosul Restinga 2015 - Inauguração da nova clínica 

Serviços de design gráfico, web design e planejamento 
estratégico 

“A menos que a estrutura siga a 
estratégia, o resultado será 

a ineficência.”
Alferd Chandler 

“Não existem estratégias piores ou 
melhores, mas sim aquelas que

se adequam mais ao seu
modelo de negócio.”

para divulgar seus produtos e serviços, para 
poder crescer no mercado competitivo. Inde-
pendentemente do nicho de seu negócio, você, 
com certeza, já sabe que é muito importante 
desenvolver as estratégias ao traçar suas me-
tas.

 Existem várias maneiras de atrair a 
atenção das pessoas para seu negócio. Porém, 
cada uma das estratégias de marketing tem um 
objetivo específico, seja trazer mais valor para 
a marca, melhorar a visibilidade e, até mesmo, 
aumentar o número de vendas do seu produto 
ou serviço. Essas estratégias podem ser aplica-
das de forma simultâneas, mas você precisa ter 
como norteador o perfil de sua persona (seu 
perfil de cliente) e os objetivos de seu negócio.
 Uma das estratégias de marketing mais 
usadas atualmente é focar na internet, com a 

markEting

criação e a utilização de um blog para divulgar 
conteúdos referentes ao seu segmento. Pode-
mos chamar esta de estratégia de conteúdo, 
cujo objetivo é aproximar o cliente da marca 
de forma orgânica, sem gastos excessivos com 
publicidade. 
 Tais estratégias de conteúdo funcio-
nam com excelência, como canais para feed-
back, sugestões e críticas, diversas empresas 
criam sites de vendas (lojas virtuais), mas se 
esquecem da importância de ter um blog.
 Um site é um espaço institucional, no 
qual podemos inserir informações diretas e 
principais, como as seguintes: quem somos, 
serviços/produtos, galeria de fotos, contato e 
fale conosco, em contrapartida, um blog é um 
espaço dinâmico, com dicas e muitos textos de 
conteúdos relacionados ao seu segmento. Ter 
um blog é, portanto, recomendado para todos 
que atuam diretamente na internet. Escolha a 
melhor estratégia para seu negócio, pois, cer-
tamente, irá perceber a diferença que faz na 
sua empresa ter essas diretrizes bem defini-
das!
 

        A Wyllpo Publicidade e Comunicação nasceu 
em 2010 com a missão de oferecer soluções in-
teligentes na criação de estratégias de marketing 
e design. Buscamos sempre as soluções mais 
criativas, originais e arrojadas, sempre voltadas 
para as necessidades do cliente e com a premissa 
da inovação em primeiríssimo lugar, composta 
pelo CEO Wylliam Vieira com as seguintes for-
mações:

- Graduação em Publicidade e Propaganda (IPA)

- Pós-graduação em Design Gráfico (Unisinos)

- MBA em Marketing (UniRitter)

- MBA em Gestão Empresarial (FGV)

- MBA em Gestão de Pessoas (UniRitter)

          E também pela Diretora Administrativa Isa-
dora Angrizani, Gestora de Recursos Humanos e 
MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. 
Em nosso DNA além da certeza de que a estra-
tégia muda conforme os princípios e os valores 
de cada empresa, sendo única e intransferível, 
está é a estratégia como ponto focal, alinhada 
com os objetivos do cliente, aumentando-se, 
assim, o valor percebido e ênfase no resultado 
esperado.
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Eleitos os conselheiros Tutelares

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

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

Agende uma visita e conheça
nossa proposta pedagógica!

 

redehorto.com.br/matriculas2019

3259-1113
Mais Informações

Matrícula Online 

Educação Infantil Ensino Fundamental Aulas de Robótica 

Acampamento Farroupilha já deixa saudades

C
om seu término no 
domingo (22/09), o 
Acampamento Far-
roupilha já deixa 

saudades não apenas por 
seu significado histórico e 
cultural para o nosso es-
tado, mas por também 15 
dias diferentes, por serem 
dias em que andamos pelos 
piquetes do Harmonia para 
confraternizar, encontrar e 
reencontrar amigos. 

É bastante comum chegar 
em um piquete e reencontrar 
um amigo ou apenas um co-
nhecido de muitos anos, em 
que o destino os caminhos 
escolhidos por cada um, aca-
bou por separá-los. Pessoas 
que vieram do interior do 
estado para morar em Porto 
Alegre acabam se conhecen-

do no Acampamento Farrou-
pilha e descobrindo que são 
conterrâneos, com amigos e 
tradições em comum. 

O Jornal Vitrine todos os 
anos visita alguns piquetes 
para registrar alguns destes 
momentos e valorizar nos-
sas tradições e reforçar o 
grande diferencial do Jornal 
Vitrine, que são as matérias 
exclusivas, sem cópias da in-
ternet como que se vê por ai. 

Gostaríamos de poder re-
gistrar muito mais, mas por 
uma questão de limitação 
de espaço (páginas), damos 
prioridade para os piquetes 
oriundos dos bairros onde o 
jornal circula, ou seja, Res-
tinga, Extremo Sul e Lomba 
do Pinheiro. 

VEJa alguns rEgistros quE fizEmos:

piquete guapos da restinga

piquete galpão do gonha

piquete do Ctg porteira da restinga

piquete do Ctg 
Lanceiros da Zona sul piquete Campo a Fora piquete rancho do pinheiro piquete da amizade de 

Belém novo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Luan Cruz Foto: Valtencir Cruz Foto: Valtencir Cruz Foto: Valtencir Cruz

Valtencir Cruz com o Patrão Ganso

Aniversariante Bruno Martins com os pais, o Patrão Gonha e Valtencir Cruz 

do Jornal Vitrine

Com o Patrão Tarciso Falconi

Valtencir Cruz do Jornal Vitrine com a 1ª Prenda 
Amanda Rochol Delegado Cleiton com Valtencir Cruz

Patrão Alexandre e Patroa Greice com o Cheff Fajardo 
que preparou uma Paella

Delegado Cleiton com Valtencir Cruz

Um dia após a abertura (08/09), demos uma 
passada no Piquete Guapos da Restinga, pique-
te sempre bem animado, sempre com carne na 
churrasqueira e onde as pessoas são sempre bem 
recebidas pelo Patrão Angel Mantaloff, ou apena 
Ganso, como é popularmente chamado. Este é um 
dos piquetes onde reencontramos muitos amigos.

Outro piquete sempre muito animado 
onde o Patrão Gonha se empenha para 
oferecer o melhor para os amigos e 
os amigos dos amigos que são sem-
pre bem vindos. Lá, além da recepção 
calorosa do Patrão, sempre encontra-
mos amigos e clientes como pessoal 
da Pintasul e do Kiko Pneus. Tivemos 
o prazer de participar da comemora-
ção do de 25 anos do amigo Bruno 
Martins (esquerda da foto), no dia 12 
de setembro. Parabéns Bruno.

Com o carinho de sempre, fomos recebidos pelo 
Patrão Tarciso Falconi, que já nos convidou pra se 
aprochegar e confraternizar com os amigos, fa-
zer uma proza, e claro, aproveitar aquele costelão 
que estava saindo. Também encontramos amigos 
no Porteira da Restinga, fazendo sempre com que 
a visita se estenda pra colocar a conversa em dia.

Com o carinho de sempre, fo-
mos recebidos pelo Patrão 
Tarciso Falconi, que já nos 
convidou pra se aprochegar 
e confraternizar com os ami-
gos, fazer uma proza, e claro, 
aproveitar aquele costelão que 
estava saindo. Também encon-
tramos amigos no Porteira da 
Restinga, fazendo sempre com 
que a visita se estenda pra colo-
car a conversa em dia.

Sempre damos uma passada no 
Piquete Campo a fora para cum-
primentar o amigo e ex Vereador 
de Porto Alegre, Delegado Clei-
ton com quem sempre contamos 
quando estava no legislativo 
municipal e com quem mante-
mos laços de amizade e admira-
ção.  Cleiton, como de costume 
nos acolhe com muito carinho 
sempre coloca a estrutura do pi-
quete à nossa disposição.

Sempre damos uma passada 
no Piquete Campo a fora para 
cumprimentar o amigo e ex Ve-
reador de Porto Alegre, Delega-
do Cleiton com quem sempre 
contamos quando estava no le-
gislativo municipal e com quem 
mantemos laços de amizade e 
admiração.  Cleiton, como de 
costume nos acolhe com muito 
carinho sempre coloca a estru-
tura do piquete à nossa dispo-
sição.

O Patrão do Piquete da Amizade 
Antônio Maidana através do Jor-
nal Vitrine agradece a comunida-
de do extremo sul e o grupo da 
chama crioula que fizeram acon-
tecer e comemorar 50 anos de 
chama na Praça de Belém Novo. 
“Nosso muito obrigado a todos 
que contribuíram para fazer o 
galpão, nós agradecemos e como 
diz nosso lema “por boa que seja 
a erva nunca sai bom o mate to-
mado só”, finalizou o Patrão.

tradicionalismogEral

F
oram 43.754 mil elei-
tores em dez micror-
regiões da Capital que 
enfrentaram a chuva 

e compareceram na vota-
ção para Conselheiro Tute-
lar que ocorreu entre 8h30 
e 17h do domingo (06/10), 
na Capital. O número é qua-
se o triplo do registrado nas 
últimas eleições, em 2015, 
quando cerca de 16 mil elei-
tores votaram.

A eleição foi organizada 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e con-
tou com apoio da prefeitura 
através da Secretaria Muni-

cipal de Relações Institucio-
nais. A apuração dos novos 
Conselheiros Tutelares de 
Porto Alegre foi realizada 
na noite desse domingo em 
Porto Alegre. 

Segundo a presidente do 
CMDCA, Roberta Motta, a 
confirmação oficial dos no-
mes dos novos conselheiros 
deve ser feita até 15 de de-
zembro. Até lá a Comissão 
Eleitoral e o Ministério Públi-
co irão analisar todos os pe-
didos e denúncias referentes 
ao pleito. A posse dos novos 
eleitos irá ocorrer em 10 de 
janeiro de 2020.

Por volta das 18h, os pri-

meiros votos começaram a 
ser divulgados em um te-
lão instalado na Câmara de 
Vereadores. As galerias do 
Plenário estavam lotadas de 
candidatos, fiscais e familia-
res dos concorrentes. Mes-
mo com problemas com a 
falta de mesários que iriam 
trabalhar durante o pleito, 
todas as 239 urnas foram 
disponibilizadas para a vo-
tação dos eleitores. O CMD-
CA, com o auxílio da Secre-
taria Municipal de Relações 
Institucionais, remanejou 
mesários de outras seções 
para suprir as faltas e garan-
tir o acesso dos eleitores.

Eleitos tomam posse em janeiro para uma gestão de quatro anos

Foto: Cesar Lopes/ PMPA

micRORREGiãO 6 - cEnTRO/suL
Cleusa Biazetto - 1274 mil votos
Leonor Fraga - 1237 mil votos
gabriel Faé - 1176 mil votos
Edemar Sarnagotto - 1140 mil votos
Cristiane Ribeiro - 959 votos

micRORREGiãO 7 
REsTinGA/ExTREmO suL
Andre Seixas - 972 votos
João Virgílio - 942 votos
Denise Andreoli - 870 votos
Chay - 760 votos 
Prof. Wagner Tavares - 743 votos

micRORREGiãO. 9 -  LOmbA dO 
PinhEiRO/AGROnOmiA
Rodrigo Rô – 1098 votos
Sonia medeiros - 933 votos
Thaise Sant Ana - 932
Elaine Silva - 892 votos
Francisco geovani - 783 votos

ELEiTOs nAs TRês REGiõEs dE ciRcuLAçãO dO JORnAL ViTRinE
•Além dessas que estamos divulgado, são mais sete microrregiões na cidade

instituto Federal Restinga 
abre inscrições para o 
Processo seletivo 2020/1

Estão abertas de 7 de outubro 
a 10 de novembro de 2019 as 
inscrições para o Processo Se-
letivo de estudantes 2020/1 do 
Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul (IFRS). A inscrição deve 
ser feita pelo site ingresso.ifrs.
edu.br. São ofertadas mais de 
4.800 vagas em cursos técnicos 
de nível médio, Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) e em cur-
sos de graduação para ingresso 
no primeiro semestre de 2020. 
O Campus Restinga oferece 224 
vagas. Todos os cursos são gra-
tuitos. A taxa de inscrição é de 
R$ 35,00 para os cursos técni-
cos e R$ 50,00 para os cursos 
de graduação. O curso na mo-
dalidade de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) não tem taxa de 
inscrição.

Os(as) candidatos(as) que 
não tiverem acesso a computa-
dor podem dirigir-se até o Cam-
pus Restinga e realizar a inscri-
ção em terminal disponível na 
Recepção.  Informações, orien-

tações e conteúdos programáti-
cos das provas podem ser con-
sultados nos editais, também 
disponíveis no site de ingresso. 
As provas serão aplicadas em 
8 de dezembro de 2019. Os(as) 
candidatos(as) ao curso na mo-
dalidade Proeja não realizam 
prova de ingresso e precisam 
participar de palestra no dia 04 
de dezembro de 2019.

 Sobre a isenção no pagamento 
das inscrições

De 16 a 27 de setembro de 
2019, os(as) candidatos(as) 
puderam encaminhar pedi-
do de gratuidade (isenção no 
pagamento) da taxa de inscri-
ção. Vale ressaltar, no entan-
to, que a concessão de isenção 
da taxa não garante a inscri-
ção no processo seletivo. O(A) 
beneficiado(a) deverá acessar 
o Portal de Ingresso e realizar 
a inscrição no período de 7 de 
outubro a 10 de novembro de 
2019.
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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

cLAssiFicAdOs
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

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

ÁRIES  21/03 a 20/04

A Lua Minguante ativa finalizações no tra-
balho. Avalie a necessidade de expor ideias 
e de interagir com informações pertinentes 
para o seu desenvolvimento. O céu aponta 
novas propostas de trabalho e experiências 
novas na forma de lidar com os seus recur-
sos financeiros.

AMOR: É uma semana em que o cônjuge 
vai encerrar processos importantes que 
envolvem o trabalho ou a saúde. A semana 
pede praticidade e prioridade para organi-
zar atividades da rotina do casal.

TRABALHO: É uma semana muito agitada 
no trabalho, com diversas situações que de-
vem ser definidas. Use a comunicação com 
maior propriedade, principalmente na hora 
de lidar com pessoas.

TOURO 21/04 a 20/05

A Lua Minguante da semana traz finaliza-
ções com projetos e amigos, e isso afeta os 
recursos financeiros.Não impeça o fluxo das 
coisas e encerre o que for necessário com 
consciência.

AMOR: É uma semana ótima para se co-
municar com clareza sobre os sentimentos 
com uma pessoa especial. A Lua Minguante 
exerce em você espaços para desfrutar a 
vida e a abertura para o lazer.

TRABALHO: O céu aponta o encerramen-
to de uma atividade que não funciona mais 
para você. Esta decisão é necessária para 
que novas fontes de negócios se abram. É 
uma semana positiva para explorar novas 
ideias.

GêmEOS 21/05 a 20/06

A Lua Minguante pede de você habi-
lidades para lidar com encerramentos em 
família ou com pessoas próximas, principal-
mente parentes e irmãos. Esteja aberto às 
informações e seja claro com as palavras e 
com suas intenções.

AMOR: É uma semana ótima para se co-
municar com a pessoa amada, para que 
ambos possam ampliar o campo de visão 
sobre situações e pessoas do seu convívio. 

TRABALHO: Talvez seja necessário se 
posicionar para lidar com dinâmicas de 
imóvel ou com a organização do local de 
trabalho. O trabalho e a rotina precisam de 
suporte e de uma atuação diferente.

CâNCER 21/06 a 20/07

Nesta semana, a Lua Minguante traz fi-
nalizações e afeta o seu emocional. Tenha 
atenção com a sensibilidade para lidar com 
informações que chegam em segredo ou 
de uma forma reservada.

AMOR: Existem muitas curas que circun-
dam a relação, mas é necessário levar em 
consideração as suas percepções e se ex-
pressar com qualidade.

TRABALHO: Há excelentes oportuni-
dades de crescimento profissional. Uma 
nova atuação traz a necessidade de expor 
informações.

LEãO 21/07 a 20/08

A Lua Minguante ativa finalizações en-
volvendo investimentos, principalmente 
aqueles direcionados a filhos ou a experiên-
cias que afetam a autoestima. A vida pede 
de você uma postura para encerrar situa-
ções que vêm sendo carregadas, além de 
afetos movidos nesta experiência. 

AMOR: É uma semana para finalizar 
situações que envolvem a pessoa amada e 
investimentos. Mas você está disposto a in-
ovar e a seguir com autenticidade na troca.

TRABALHO: O setor financeiro deve ser 
levado em consideração, se quiser conqui-
star uma nova dinâmica e atuação adminis-
trativa. O céu lhe dá condições de inovar e 
se posicionar em novos projetos.

VIRGEm 21/08 a 20/09

Você está em condições de inovar suas 
metas por meio de estudos ou do próprio 
conhecimento já depositado em sua ex-
periência profissional. 

AMOR: O cônjuge deseja curar e seguir 
com leveza. Você precisa dar permissão 
para que o melhor entre. É uma semana 
para ponderar, mas também para levar em 
consideração as necessidades do outro.

TRABALHO: O céu deixa muito clara a 
importância de encerrar uma situação pro-
fissional que vem acontecendo com des-
gastes. 

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIãO  21/10 a 20/11

Os assuntos podem envolver o dinheiro 
do cônjuge, de sócios ou de outras pes-
soas, como foi citado. Uma pessoa o ajuda 
a fazer esses trâmites e lhe dá condições 
de seguir com maior desenvoltura e auto-
nomia. Seja flexível!

AMOR: A semana pede os planos e os 
projetos em comum sejam inovados, mas 
antes é necessário reciclar os sentimentos. 

TRABALHO: É uma semana ótima para 
perceber as oportunidades e o modo como 
deve atuar profissionalmente. Uma notícia 
abre os caminhos. 

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

É importante lidar com informações e ser 
claro na forma de trocar com a pessoa. Mas 
você vai perceber que o encerramento o 
ajuda a lidar com maior autonomia com o 
seu trabalho ou a sua rotina. 

AMOR: É uma semana de desafios para 
interagir com a pessoa amada. O céu apon-
ta que o cônjuge está finalizando situações 
desgastadas e encontra-se em mudança. 

TRABALHO: É uma semana de embates 
com pessoas. As pessoas tocadas podem 
ser sócios e clientes. Uma conversa abre os 
caminhos.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

Existem situações que podem ser mais 
conduzidas como antes, então seja congru-
ente com as suas necessidades e posturas. 
A saúde também é um fator que não pode 
ser negligenciado.

AMOR: É importante entender o momento 
que o cônjuge vem passando para não mis-
turar as coisas. Com sabedoria, a fase é fa-
vorável para vivenciar novos projetos.

TRABALHO: É uma semana de encerra-
mentos no trabalho. Os acontecimentos não 
afetam apenas você, mas algumas pessoas. 
Busque analisar de que forma é possível se 
posicionar. 

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

É necessário ter calma e lidar com a situa-
ção com consciência dos efeitos. Tenha at-
enção com brigas e discussões, além de fi-
car atento com a vulnerabilidade emocional. 

AMOR: É uma semana importante para 
definir situações que não cabem mais na 
relação. Mas o céu dá condições de inovar 
os projetos a dois.

TRABALHO: É uma semana produtiva e 
com crescimento profissional. Mas você 
deve dar atenção ao modo como lidar com 
clientes, sócios e parceiros. Esteja atento a 
finalização importantes, para que possa dar 
passos ousados.

PEIXES  22/02 a 21/03

Nesta semana, a Lua Minguante traz final-
izações no namoro, com filhos ou na forma 
de lidar com a autoestima. Existem situa-
ções que afetam a autoestima numa pro-
porção que não pode ter sequência, então 
reflita sobre mudanças de postura. 

AMOR: A autoestima deve ser fortalecida 
para que você possa perceber as coisas 
boas que estão por vir. 

TRABALHO: A vida exige que você en-
contre o seu espaço profissional. Você já 
vem encarando desafios para obter os re-
sultados que almeja. Não lute contra. Aceite 
os fatos com fluidez!

A experiência caminha para um encer-
ramento necessário e vai ajudá-lo a lidar 
com maior autonomia e desprendimento 
de experiências que não estão sob o seu 
controle. O céu pede que você reflita sobre 
suas percepções e que pense diferente.

AMOR: Você vai perceber o cônjuge mais 
recolhido e sentindo a necessidade de pon-
derar as atitudes.

TRABALHO: O céu aponta a necessidade 
de se organizar com discrição para lidar 
com fatores do trabalho. É necessário am-
pliar o seu campo de visão para interagir 
com novas situações e pessoas. 

EntrEtEnimEnto carnaval

PEÇA JÁ SEU BMG CARD
Cartão do Aposentado 

e Pensionista com 4X menos
Juros do que qualquer outro

cartão de crédito!

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

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

-Estado e Prefeitura

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

no consignado

           3261.2435

Estado maior da Restinga escolhe sua Rainha para o 
carnaval 2020

A 
comunidade da Res-
tinga prestigiou sua 
escola do coração 
na noite do domin-

go (06/10), fazendo uma 
grande festa para cinco me-
ninas que que concorrera à 
um dos títulos mais deseja-
dos no meio carnavalesco, o 
título de Rainha. 

Por volta das 20 h as bel-
dades entraram na passare-
la, primeiro um desfile co-
letivo e depois individual, 
ambos de vestido. Apresen-
tações culturais foram fei-
tas enquanto as meninas se 
preparam para o desfile com 
maiô. 

Durante este tempo tam-
bém foi apresentada a Rai-
nha Plus Size, Cris Valentin, 

43 anos, 1,72 m, e 87 kg, 
manequim 48, que esbanjou 
charme na passarela des-
bancado qualquer padrão 
pré estabelecido de beleza. 

Veio novamente o con-
curso e as meninas, então 
de maiô, desfilaram e mos-
traram ou quesito muito 
importante, samba no pé. 
Ao som da Harmonia e da 
Bateria nora 10 da Tricolor 
da zona Sul, elas desfilaram, 
dançaram e encantaram, dei-
xando difícil a vida dos 10 
jurados. Pois todas tinham 
beleza, samba no pé e foram 
preparadas para a passarela 
pela Musa Máxima da escola, 
Viviane Rodrigues. 

Não teme jeito, tiveram 
que escolher e a grande ven-

Bateria nota 10 premiada com a escolha de representante como rainha

Rainha Plus Size, Cris Valentin, representa a típica mulher brasileira

Beleza e desenvoltura das candidatas na passarela e no samba complicou a vida dos jurados

Alexia da Silva Xavier, reinará até o 
meados de outubro de 2020

Rei Mono, Ubirajara Borba e Thauana 
Gouvêa que passou a faixa à sua 
sucessora

Harmonia puxada por Renan Ludwig ditou o ritmo das candidatas no samba

cedora foi Alexia da Silva Xa-
vier, 20 anos, representante 
da bateria. 

Entre os convidados es-
tavam o Rei Momo da Capi-
tal Gaúcha, Ubirajara Borba 
da Silva e Thauana Costa 
de Lucena Gouvêa da Silva, 
Princesa do Carnaval de Por-

to Alegre, representante da 
Restinga na corte e até então 
Rainha da Escola. Thauana 
também integrou o corpo 
de jurados, ajudando a es-
colher sua sucessora para 
quem passou a faixa após 
discurso emocionado sobre 
os frutos que colheu duran-

te seu reinado. 
O Jornal Vitrine, sempre 

presente nos principais mo-
mentos da Estado Maior da 
Restinga parabeniza Alexia 
com a convicção que a esco-
la estará muito bem repre-
sentada. 

Fotos: Valtencir Cruz
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Ofertas válidas até 13/10/2019 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

9914, un.

Jogo Bingo
Clássico e 
Divertido

9918, un.

Bonecas
Bebê
Dindinhas

9024, un.

Helicóptero
Lider

9918, un.

Fuska Júnior
Brinquemix

9039, un.

Transformers
the last night

9039, un.

LOL Surprise
Serie 2

9019, un.

Boneco
Avengers
Personagens

9918, un.

Caiu Perdeu
em madeira

9912, un.

LOL Surprise
Serie 2 | 
Let´s be friends

9019, un.

Bola
Homem Aranha

909, un.

LOL Surprise
LILS

0010, un.

3 Cervejas
Polar
473ml

982, un.

Guaraná
Charrua
2L

9913, kg.

Costela Bovina
Janela 

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura


