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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

Restaurante�e�Pizzaria

�AO �LN ER NO HF A Pedidos�pelo
Aplicativo�Ganhe

DE�DESCONTO
%10

Pedidos�pelo
Aplicativo�Ganhe

DE�DESCONTO
%10

ALMOÇO COM GRELHADOS

À NOITE RODÍZIO DE PIZZA 

985.951.796
3241.0690 - 3241.0502

TELE ENTREGA

Av. João Antônio da Silveira, 239 - Restinga Nova 
Das 18:30 às 23:30

Consulte taxa de entrega

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.

Geral - Pág 18

Escolas Estaduais da Restinga fazem caminhada em protesto 
ao pacote de medidas do Governo Leite
Foto: Caco Argemi
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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.
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Valtencir Oliveira da Cruz
CRA 31906 - DRT 16109
diagramação:
VitrinE comunicacão
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?

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 outubro a edição foi auditada na LZ 
Modas e Acessórios, onde Losinha Verís-
simo e Zapata Tito puderam comprovar 
que haviam 50 pacotes de 200 jornais 
cada, totalizando 10 mil exemplares. Za-
pata ainda conferiu a nota fiscal emitida 
pela Zero Hora com especificação da mes-
ma quantidade.

A LZ Modas e Acessórios está locali-
zada na Av. Nilo Wulff, 912 - Fone: (51) 
982790398 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 em qual jornal irá divul-
gar seus produtos ou serviços, que leia o 
jornais e verifique se não coloca notícias 
copiadas da internet, se comprova a tira-
gem e se tem endereço explícito. Com es-
ses cuidados estará se protegendo, valo-
rizando seu investimento em publicidade 
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.

Farinha de
Trigo Jacy 

1kg

1,69un.

Maionese Trad. 930g/
Catchup Trad. 1kg/
Mostarda Trad. 1kg

Hemmer

9,90un.

Achocolatado
em Pó Apti 

Power Sachê
700g

5,99un.

Mistura para 
Bolo Sabores
Apti Sachê 

400g

2,15un.

Doce de Fruta
Forno Velho 250g 

Abacaxi/Abóbora/
Banana/Goiaba/

Laranja/Uva

3,99un.

Biscoito Maria/
Maizena/Leite

Parati 370g

2,89un.

Panettone 
Frutas/Gotas
de Chocolate 
Romanato 400g 

5,99un.

Filé de Peixe
Tilápia Cong. 
Pisces 500g 

15,99un.

Queijo Lanche/
Mussarela 
Santa Clara

Queijo Lanche/
17,

INTEIRO
90
kg

18,90kg

19,90kg
PEDAÇO

FATIADO

Nata Santa
Clara Pote

300g

5,35un.

Iogurte Polpa
Ninho/ Neston

Nestlé 540g

4,99un.

Iogurte Chamyto
Go Vit/ Morango/ 

Iogurte Ninho
Maçã/Banana

Nestlé 100g 

1,99un.

un.

Sabonete
Flor de Ypê

90g

0,99 un.

Lava-Roupas
Líquido 

Brilhante 3L

21,90
Cadeira Alta

de Praia MOR
2002

39,90un.
Ração

Bolt 7kg 

17,90un.

Esfregão Limpeza
Prática 8298 

MOP MOR

55, 90un.

Refrigerante 
Fanta Guaraná

Pet 2L 

4,29un.

O Super da Família

Cuide da sua saúde 
e valorize sua vida.

Leve 12

Pague 11Pague 11

un.

Papel Higiênico
Folha Dupla BOB
Premium 12X30m

9,95

Ofertas válidas até 11/11/2019

Loja 1 Restinga: Av. Economista Nilo Wulff, 970 | Telefone: 51 3257-7900 | Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 21h – 
Domingos e Feriados das 8h às 20h. Sem fechar ao meio-dia. Loja 2 Restinga: Est. João Antônio da Silveira, 1795 | Telefone: 51 3245-9700 
| Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 21h – Domingos e Feriados das 8h às 20h. Sem fechar ao meio-dia. Loja 3 
Hípica: Av. Edgar Pires de Castro, 1545 | Telefone: 51 3269-8800 | Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 22h – Domingos 
e Feriados das 8h às 21h. Sem fechar ao meio-dia.

Envie "PROMOÇÕES" para
WhatsApp (51) 99500 1484 
e receba nossas ofertas.
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ctG POusAdA dA FiGuEiRA
EditAL dE cOnVOcAÇÃO 

nº 01/2019
O Patrão do Centro de Tradições gaúchas Pousada 
da Figueira,  João Carlos guterres, no uso de suas 
atribuições e na forma dos artigos 15, 16, 18 e 19 
do Estatuto Social, COnVOCA os senhores associa-
dos para Assembleia geral Eletiva, a ser realizada 
no dia 11 de dezembro de 2019, às 21:00 horas, em 
primeira chamada, com um terço dos associados 
presentes, ou às 21:30 horas em segunda chamada, 
com qualquer quórum, no salão social da entidade, 
com o fim de eleger a Patronagem e o Conselho de 

Vaqueanos para o exercício de 2020.
Outrossim, informa que os envelopes de inscrição 
de chapas, conforme consta no Regimento interno, 
deverão ser entregues na secretaria do CTg até às 
22:00 horas do dia 29 de novembro, quando se en-
cerrará o prazo de inscrição. Porto Alegre, 22 de ou-

tubro de 2019.

João Carlos Barcelos guterres
Patrão do CTg Pousada da Figueira

AssOciAÇÃO cOMunitÁRiA nÚcLEO EsPERAnÇA (AscOM-
nEs), MP AdVOGAdO E LP AdVOcAciA FiRMAM PARcERiA PARA 
PREstAR AtEndiMEntO JuRÍdicO AOs sÓciOs dA EntidAdE 
E A cOMunidAdE EM GERAL

P
edrinho da Tinga, ora 
presidente da Asso-
ciação Comunitária 
Núcleo Esperança 

(ASCOMNES), no dia 30 de 
outubro de 2019 (quarta-fei-
ra) concedeu uma entrevista 
exclusiva ao Jornal Vitrine. 
Relatou que, nasceu nessa 
região e devido à dificulda-
de vivida durante a sua in-
fância e adolescência sem-
pre sonhou em desenvolver 
projetos na área da saúde, 
na educação, na assistência 
social e na cultura em sua 
comunidade. Assim desde 
que assumiu a direção da 
ASCOMNES, vem concreti-
zando seus sonhos. Dispo-

nibilizando espaço ao Posto 
de saúde Castelo e ao Posto 
de Saúde Núcleo Esperança 
da Família, para realizarem 
as suas reuniões de Grupos 
de gestantes, hipertensos, 
diabéticos, idosos e terapia 
comunitária. Assumiu tam-
bém como dirigente das es-
colas de educação infantil 
I.E.I. Renovar da Esperança 
I, e I.E.I. Renovar da Espe-
rança II. Além de disponibi-
lizar espaço na Associação 
para as aulas de Hip Hop, 
Capoeira, Hapkido, palestra 
pelo Centro de Valorização 
da Vida – CVV e Cursos de 
modelo manequim e de bal-
let à comunidade.

Pedrinho da Tinga como 
é popularmente conhecido, 
complementou informando 
que, um dos seus sonhos 
era buscar como parceiros 
advogados que partilhas-
sem dos mesmos ideais, 
ideais esses que visassem 
atender os associados, a co-
munidade e aqueles que se 
encontrassem em vulnera-
bilidade social.  

Assim, a Associação Co-
munitária Núcleo Esperan-
ça firmou parceria com Dr. 
Paulo Renato Maciel do San-
tos, inscrito na OAB/RS sob 
o n° 94.813 - MP Advogado e 
com o Dr. Régis Lago Pivet-
ta, inscrito na OAB/RS sob 
n° 111.535 – LP Advocacia, 
os quais atuam em todas as 
áreas da advocacia.

Priorizando a acessibi-
lidade para os associados 
e a comunidade em geral 
da Restinga e Extremo Sul, 
ocorrendo o atendimento 
em uma das salas na sede 
da Associação, com o uso 
de linguagem informal, 
facilitando assim maior 
compreensão.  Realizando 
atendimento jurídico aos 
associados, independente 
da natureza das demandas 
e tendo transparência no 
momento de discutir os pro-
blemas, colocando de forma 
clara e concisa o funciona-

mento dos meios de acesso 
ao Poder Judiciário. 

Pedrinho da Tinga destaca 
que, os advogados estarão 
à disposição da comunida-
de e os atendimentos serão 
realizados na sede da Asso-
ciação que fica ao lado do 
Foro Regional da Restinga, 
sito à Estrada João Antônio 
da Silveira, nº 2500, bairro 
Restinga – CEP: 91.790-400, 
Porto Alegre/RS. Contudo, 
os Atendimentos deverão 
ser agendados na sede da 
Associação Comunitária Nú-
cleo Esperança, ou pelo Ce-
lular/WhatsApp (51) 9 8118 
8353, com o Sr. Guilherme, 

das 8h às 12h e das 14h às 
18h de segunda à sexta-fei-
ra. Ressaltando que, os filia-
dos junto à Associação Co-
munitária Núcleo Esperança 
terão consulta sem custo.

Por fim, Pedrinho da Tin-
ga faz menção que, para ad-
quirir maiores informações, 
os associados e as pessoas 
da comunidade podem e 
devem acessar nas redes so-
ciais, tais como facebook e 
Instagram a página da Asso-
ciação Comunitária Núcleo 
Esperança, do escritório MP 
Advogado, e do escritório 
lagopivettaadvocacia.

Dr. Paulo Renato, Dr. Régis e Pedrinho já estruturados para atendimento

Os atendimentos serão realizados na sede da Associação Comunitária Núcleo Esperança na Estrada João Antônio 
da Silveira, 2500 – ao lado do Foro da Restinga

Foto: Valtencir Cruz

tRE-Rs realiza serviços da Justiça 
Eleitoral no campus Restinga de 04 
a 29 de novembro

E
ntre     os dias 4 e 29 de novem-
bro, a Justiça Eleitoral gaúcha 
vai realizar o atendimento de 
alunos, professores e de toda a 

comunidade, na sede do Campus Res-
tinga. O horário de atendimento é das 
10h às 18h. Além da biometria (que 
será obrigatória para todos eleitores), 
os cidadãos poderão fazer o alista-
mento eleitoral e tirar dúvidas com os 
servidores do Tribunal. O atendimento 
pode ser agendado pelo site do Tribu-
nal. Na hora, também haverá distribui-
ção de senhas.

O Campus Restinga do Instituto Fe-
deral fica na rua Alberto Hoffmann, 
número 285, próximo ao Hospital da 
Restinga.  A ação é uma parceria en-
tre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul e o Campus Restinga.
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Geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

gEral gEral

Mais de 500 pessoas participam 
de assembleia do OP na Restinga

A assembleia regional do Orçamento Participativo (OP) no bairro Restinga 
reuniu mais de 500 pessoas na noite da segunda-feira (21/10), no ginásio 
do Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores). Os participantes 
votaram em habitação, saneamento básico (água e esgoto cloacal), edu-
cação e saneamento básico (drenagem e dragagem) como prioridades 
para investimentos públicos na região.

Os secretários municipais 
de Relações Institucionais, 
Christian Lemos, que coor-
denou o evento, o de Saúde, 
Pablo Stürmer, e diretores e 
representantes de diferentes 
órgãos públicos municipais 
participaram do encontro e 
responderam aos questiona-
mentos feitos pelo público. 
“Cumprimentando as pesso-
as que enfrentaram essa noi-
te chuvosa para participar 
do OP e tratar de questões 
importantes da cidade. Nós 
ressaltamos que o OP nessa 
gestão vem sendo tratado 
com respeito e transparên-
cia”, diz Lemos.

No início de 2017, havia 
2.395 demandas atrasadas 
no OP, sendo necessário R$ 

1,5 bilhão para executar o 
que foi gravado no orçamen-
to. “Isso não é justo com as 
pessoas, gerar expectativas 
que podem ser frustradas, 
fazer eles gravarem o pe-
dido de uma creche, de um 
posto e no ano seguinte di-
zer que não tinha verba para 
executar os pedidos. Não 
queremos iludir ninguém, 
vamos gravar no orçamen-
to o que já temos projetos 
e verbas definidas para exe-
cução. Não é o suficiente, 
sabemos, mas é aquilo que 
realmente vamos entregar”, 
afirma Christian.

 Em resposta a questiona-
mentos feitos pelos conse-
lheiros, o secretário da Saú-
de, Pablo Stürmer, destaca a 

ampliação dos serviços na 
região. “Conseguimos atra-
vés de parceria com a Asso-
ciação Vila Nova abrir o blo-
co cirúrgico, a emergência, 
a UTI. No início desse ano, 
inauguramos o Caps álcool e 
drogas da Restinga, uma de-
manda de muito tempo do 
próprio OP”, explica.

 Calendário - Em 2019, 
em que completa 30 anos, as 
assembleias regionais do OP 
seguem até o próximo dia 11 
de novembro. Nesta terça-
-feira, 22, o encontro será na 
Região Ilhas, na Colônia dos 
Pescadores Z-5, Praça Salo-
mão Pires Abraão s/n, Ilha 
da Pintada, bairro Arquipé-
lago.

Comunidade escolheu suas prioridades nos investimentos públicos da região

Foto: Ricardo Giusti / PMPA

O dEsAFiO dE iMPOR LiMitEs

Quem nunca escutou um con-
selho sobre a educação de seus 
filhos que atire a primeira pedra! 
Um dos fatos corriqueiros de 
quem tem filhos, são os conse-
lhos alheios. O que causa preocu-
pações, insegurança e uma série 
de sentimentos nos pais em rela-
ção à forma de cuidado com seus 
filhos. Em se tratando de regras e 
limites, o conflito interno é ainda 
maior. Ser equilibrado e sabe im-
por limites na medida certa é um 
desafio constante. Todos os pais, 
querem educar seus filhos para 
enfrentarem o mundo, com auto-
nomia mas mantendo uma rela-
ção emocional sadia.

mas, o que uma criança não 
pode ou não pode fazer? Até onde 
vai o limite, entre ser extremamen-
te rigoroso ou permissivo demais. 
Criar a criança de um forma em 
que faz o que bem entende, quan-
do e como quer, acaba trazendo 
problemas. Os limites devem ser 
impostos desde cedo para que 
a criança aprenda e se torne um 
adulto de caráter e respeito. Que 
consiga ser aceito pelos demais. 
Além da questão de interação so-
cial, ter limites ajudam a criança a 
ter segurança, física e emocional. 
Quando os pais colocam regras 
ou combinações, as crianças por 
mais que não gostem, se sentem 
seguras por ter alguém que se 
preocupa com elas. Esta segu-
rança está diretamente ligada ao 
grau de equilíbrio dos pais. Pais 
inseguros, que uma hora não per-

mitem algo e logo deixam aconte-
cer, acabam transparecendo essa 
insegurança nas decisões. 

Estabelecer horários e regras 
a serem cumpridas, é algo can-
sativo para os pais, mas que traz 
grandes benefícios para a criança 
ao longo da vida. Ser flexível e ter 
bom senso para ceder quando 
necessário, como também saber 
dizer não”. Cada decisão deve 
ser sempre explicada, para que a 
criança tenha noção de seus atos. 
Os pais também devem aprender 
a elogiar os acertos e não só re-
preender os erros. Só assim a 
criança reconhece sua importân-
cia, se sente amada e respeitada. 
Os pais que agem com equilíbrio, 
de forma positiva e estão abertos 
para o diálogo, conseguem pas-
sar para os filhos uma mensagem 
de carinho e proteção mesmo 
quando estão colocando limites. 
Segundo, Lídia Weber (2007) “Di-
ferentemente do senso comum, 
disciplinar e impor limites não 
quer dizer punição, pelo contrá-
rio, ele significa ensinar e formar. 
Com base nisso, os pais precisam 
perceber que a disciplina tem a 
ver com a autonomia, com a auto-
estima, com a independência dos 
filhos para que eles consigam se 
virar quando estiverem mais ve-
lhos.” Permitir que a criança seja 
independente, que valorize a vida, 
que respeite os outros, é a maior 
herança que você pode deixar 
para seu filho.

Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento sul, ligue ou envie um whatsapp para 51 99321.8440 

AMARGuRA
Uma pessoa está amargurada quando ela está inconformada com a situ-

ação que vive ou, então, inconformada com o tratamento que os outros estão 
dispensando a ela. E é exatamente assim que o nosso coração está. Esta-
mos completamente amargurados e nem percebemos que isso é verdade. 
Estamos enganados acerca de nós mesmos e plenamente cegos acerca de 
nossos maiores problemas.

 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, nosso coração está cheio e endurecido de amargura, 
mas não conseguimos perceber que ele está assim. 

Toda essa inconformidade está guardada em nosso íntimo. Você já se 
sentiu contrariado com os outros, porque pensava que as pessoas tinham 
que lhe tratar com mais amor, tinham que respeitar o seu trabalho e o seu 
esforço? Creio que sim. Aí pensamos: “tantas coisas boas eu já fiz, mas nin-
guém me valoriza!”. isso revela o pensar de uma pessoa amargurada. Está 
inconformada com tudo na vida, e ainda pensa que Deus é injusto mandando 
tantos sofrimentos. mas agora, precisamos ver a solução que a Palavra de 
Deus oferece para todos aqueles que desejam se livrar da amargura. Em 
marcos 11:25, está escrito: “E quando estiverdes orando, se tendes alguma 
coisa contra alguém, perdoai...”.

Essa passagem é muito simples, assim como é simples vencer a amargu-
ra. É só praticar o perdão! Amargura significa dizer para Deus que você não 
quer perdoar uma determinada pessoa. E Deus pode abençoar alguém que 
diz isso para Ele? Por isso, Deus precisa ver no seu íntimo uma disposição 
em perdoar, em não guardar mágoas e ressentimentos. Perdoar é liberar a 
ação do Espírito de Deus sobre sua vida para que Ele venha a curar todas as 
feridas emocionais que você tem guardado no coração.  

o liVro o dano da amargura A Bí-
blia alerta: “atentando, diligentemente, porque 
ninguém seja faltoso, separando-se da graça 
de Deus; nem haja alguma raiz de amargura 
que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, 

muitos sejam contaminados” (Hebreus 12:15). Você tem 
este cuidado? Hoje, você está suprido pela graça de Deus 
ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu cora-
ção? Este livro mostra o dano que a amargura causa em 
nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer 
a amargura. Descubra como livrar-se deste mal!

dEPutAdOs VisitAM ALA dE câncER inFAntiL nO HOsPitAL sAntO AntôniO

Após a apresentação deputados visitaram dois andares do hospital

Foto: Divulgação

na manhã desta segunda-feira, dia 
4 de novembro de 2019, a comitiva de 
deputados membros da Comissão Es-
pecial do Câncer infantil e Adolescente 
da Assembleia Legislativa do Rio gran-
de do Sul foi recepcionada no Hospital 
da Criança Santo Antônio pelo chefe 
da Oncologia Pediátrica da Santa Casa 
de misericórdia e atual Presidente da 
Sociedade Brasileira de Oncologia Pe-
diátrica, Dr. Cláudio galvão. Compuse-
ram a comitiva o deputado Dr. Thiago 
Duarte (DEm - presidente da CECiA), 
o deputado gaúcho da geral (PSD - 
vice-presidente da CECiA), a deputa-
da Franciane Bayer (PSB - relatora da 
CECiA) e a deputada Zilá Breintenbach 
(PSDB - membro da CECiA e presiden-
te da Comissão de Saúde e meio Am-
biente). A comitiva primeiro assistiu a 
uma apresentação da Dr. Cláudio gal-
vão sobre o contexto do câncer infantil, 
sua origem, a origem da quimioterapia, 
o contexto da cura destas doenças no 
mundo, no Brasil e no RS. Os deputa-

dos puderam fazer perguntas e inte-
ragir ao longo da apresentação. Após 
fizeram visita aos dois andares onde 
são atendidas as crianças com câncer 
no Hospital Santo Antônio.  

Apresentação do Dr. Cláudio gal-
vão e conversa com os deputados

O conceito de câncer abarca quase 
uma centena de doenças que são mui-
to diferentes “existe desde o câncer, 
que é super simples, de até a leucemia 
(...), então colocar tudo isso no mesmo 
saco é muito complicado” alertou o Dr. 
Cláudio galvão já no início de sua ex-
planação sobre o câncer infantil e ado-
lescente. Atualmente devido a melhoria 
de um modo geral no tratamento as 
doenças infantis como desidratação 
e com as campanhas de vacinação 
a mortalidade infantil reduziu drastica-
mente por conta de doenças comuns, 
quando comparada ao cenário dos 
anos 50 e 60 no  Brasil “depois causas 
externas como os acidentes por afoga-
mentos em piscina ou trânsito o câncer 

infantil emergiu como uma causa de 
morte, antes de um ano ainda exis-
tem muitas questões relacionadas 
ao neo-natal, mas a partir do primei-
ro ano de idade o câncer infantil é a 
maior causa de morte de crianças por 
doença, ou sejas é um problema de 
saúde pública” lembrou o Dr. Cláudio 
galvão. “A suspeita de câncer, sem 
diagnóstico final, não é difícil de fazer, 
mas necessita conhecimento básico 
sobre o câncer infantil” lembrou o Dr. 
galvão comentando a necessidade o 
diagnóstico precoce. 

“Entre 15 a 19 anos de idade os 
pacientes ficam fora do centro pediá-
trico” frisou Dr. galvão ao lembrar que 
os casos de leucemia de adolescen-
tes são muito semelhantes ao das 
crianças “o adolescente sofre muito 
no Brasil, pois é tratado como adulto, 
quando sua doença tem característi-
cas infantis” por isso a faixa etária de 
internação se constitui em um dos 
desafios a serem observados. “Essa 
faixa etária em particular tem 100 
pacientes novos por anos e muitos 
se perdem por serem tratados como 
adultos. (...) Tivemos um caso de um 
paciente com 14 anos e um mês e 
não deixaram tratar aqui (no Hospital 
Santo Antônio) perdemos o paciente” 
lembrou Dr. galvão. 

“A sobre vida da leucemia no Re-
cife é de 76% das crianças de 1 a 
19 anos são tratadas no centro de 
referência, isto é excelente neste Es-
tado, o que acontece na cidade do 
Recife, 100% das crianças são trata-
das no centro de referência.” Relatou 
Dr. galvão sobre os bons resultados 
em Pernambuco. Outro problema é o 
abastecimento de remédios, “hoje te-
mos uma crise de abastecimento de 
drogas baratas e eficientes” alertou o 
oncologista infantil da Santa Casa.
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O Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, Entidade civil de 
direito privado, com patrimônio e administração próprios, constitui 
entidade beneficente, de interesse publico, assistência social e 
sem fins lucrativos. É uma ONG desde 2004 e tem como prin-
cipal Parceiro o Condominío Terra Ville “Um Condominío com 
Responsabilidade Social

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

conheça o legado deixado 
Antônio Marcos Cidade Bevonesi, 
Major cidade
Major Cidade um dos fundadores do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo (NCC), entidade 
constituída em 2004. Foi eleito o primeiro diretor presidente em 02 de setembro de 2004, já que 
foi idealizador e fundador da entidade. 

O NCC foi criado com 
o intuito de aproxi-
mar a comunidade do 
Chapéu do Sol com a 

Brigada Militar, ofertando ini-
cialmente um sopão que era 
servido todas às sextas-feiras. 
Isso ocorreu entre 2002 até 
2006, dessa forma atendendo 
assistencialmente a comunida-
de, inclusive sendo reconhecido 
pela UNESCO.

Após esse período o NCC 
Belém passou a oferecer ativi-
dades gratuitas para a comuni-
dade do extremo sul de Porto 
Alegre, nas áreas cultural, edu-
cacional e profissionalizante. 
Assim se estabelecendo par-
cerias SENAI, SENAC, Instituto 
Cyrela, Instituto Cooperforte, 
UFRGS, FASC e Tramontina.

Com estas ações conseguiu 
aproximar a comunidade junto 
ao Condomínio Terra Ville, um 
condomínio com responsabili-
dade social e atual mantenedor 
do NCC. Maj Cidade era uma 
pessoa visionaria, carismáti-
co, buscando sempre o melhor 
para a comunidade, bem como 
a harmonização com os cola-
boradores da equipe do NCC 
Belém, seu legado vai ficar para 
muitas gerações futuras.

Antonio Marcos Cidade Be-
vonesi, Major Cidade, traba-
lhou no Condomínio Terra Ville 
Belém Novo Golf Club, do dia 
18 de outubro de 2014 até 25 
de setembro do corrente ano, 
desempenhando a função de 
Consultor de Segurança. Teve 
marcante passagem profissio-
nal prestando novas ideias e ho-
rizontes ao Setor de Segurança, 
tanto na preocupação do con-
trole interno quanto principal-
mente na segurança perimetral 

do Condomínio, como instala-
ções de câmeras, melhorias na 
iluminação e sistema de rondas 
motorizadas e a pé. Sua trajetó-
ria foi especialmente marcan-
te também no âmbito pessoal, 
onde sempre tratou todos os 
seus pares, subordinados, cole-
gas e chefias com cordialidade, 
respeito e sempre prestativo 
em ajudar o próximo, carac-
terísticas essas somadas com 
alegria e descontração, marcas 
registradas dele por onde pas-
sava.

Antes de tudo isso, foi poli-
cial militar, deixou um legado 
não apenas nas questões ligadas 
diretamente à segurança públi-
ca, mas também na prevenção 
através de projetos sócias. Foi 
da comandante da 2ª cia do 21º 
BPM da qual construiu o prédio, 
ajudou a fundar a Associação 
de Servidores da Área de Se-
gurança, Portadores de Defici-
ências (ASASEPODE) em 2001, 
criou a farmácia do Hospital da 

Brigada, onde os remédios são 
gratuitos e construiu o prédio 
da Polícia Rodoviária Estadual 
em Sapiranga.

Falecido no dia 25 de setem-
bro, Major Cidade deixa a espo-
sa Rosilaine Ribeiro Bevonesi 
com quem completaria 34 anos 
de casado em dezembro, três 
filhos: Marcos Vinicius Ribeiro 
Bevonesi, Leandro Ribeiro Bevo-
nesi e Lucas Ribeiro Bevonesi, 
além de uma neta, Juliana de 
Los Angeles Bevonesi.  Seu ve-
lório teve a presença de mais de 
500 pessoas, endossando ainda 
mais uma vida pessoal e pro-
fissional muito rica e feliz pela 
quantidade de amigos e admira-
dores que conquistou. 

Estas linhas são poucas para 
contar tudo que Major Cidade 
representa, mas foi uma forma 
singela que o NCC Belém e o 
Jornal Vitrine encontraram para 
homenageá-lo, apesar de seu já 
estar eternizado por suas ações 
em vida. 

Major cidade deixa uma história rica de solidariedade

Foto: Arquivo NCC

Liga de Futebol 
sete da Restinga – 50 
anos

O Campeonato da Liga de Futebol Sete da Restinga entra na 
sua fase decisiva. na fase classificatória, cosmos manteve a li-
derança, confirmando o favoritismo que já mostrou desde as 
primeiras rodadas. mas na fase de mata-mata não existe favori-
tismo, não existe diferença e vale o momento do jogo. 
As oitavas de final começam no domingo (10/11) e o jogos pro-
metem ser ainda mais disputados, mas mantendo o nível técni-
co e disciplinar que é uma marca do campeonato. 

Botafogo, classificado na 4ª posição, enfrente o Monte Castelo nas oitavas

Foto: Divulgação

ÚLtiMA ROdAdA dA 
FAsE cLAssiFicAtÓRiA

JOGOs dAs OitAVAs 
dE FinAL dO dOMinGO 
(10/11)

cLAssiFicAÇÃO:

Restinga 3 X 0 Udinese
Cosmos 3 X 2 Morrugão 

Botafogo 4 X 3 Monte Castelo
Reunidos 2 X 2 Vila Real

Cosmos   X  Morrugão    
Vila Real  X  Cobal  

Restinga  X  Reunidos
Botafogo  X  Monte Castelo

1º Cosmos 27 
2º Villa Real 20
3º Restinga 19
4º Botafogo 19

5º Monte Castelo 17
6º Reunidos 09
7º Cobal 08
8º Morrugão 08

Rolly Tortas
Café & Confeitaria

BOLOS - TORTAS - TORTA FRIA - CAFÉS - VITAMINAS

*ACEITAMOS ENCOMENDAS

51 99804 3087    - 99905 1632 Rolly Tortas
Av. Nilo Wuff , 4126 - Restinga (antigo salão tropical) 

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 12h e das 13h30min às 19h30min

51 983.481.894

Produtos e Serviços

51 4061 8253 - 98457 6591
Av.  Economista Nilo Wulff, 243

Restinga Nova

contabil.rr

Contabilidade
CRC/RS 095309

rrcontabil

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

@boutiqmeninamulher

@btqmeninamulher

51 9928 90299

Empreendedoras Restinga participam do 
Evento de Aniversário do Núcleo Porto 

Alegre do Grupo Mulheres do Brasil
Caderno Rosa | Edição 02 | Novembro de 2019
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Espaço Vida
Espaço Multidisciplinar

PSICOLOGIA
PSIQUIATRIA 
NUTRICIONISTA

51 998.161.460 - 985.737.866 
Marque a sua consulta com nossos especialistas.

Espaço vida

Espaçovidamulti

FONOAUDIOLOGIA 

 PSICOPEDAGOGIA

casadechasa

casadechasaborearte

Rua Acesso P, nº 2070 - Restinga

 51 3261 1026
 51 99362 6932

Café & Confeitaria

51 3250 7424 - 3093 2024
Rua Eng. Oscar de Oliveira Ramos, 4144

Restinga Nova

Av Nilo Wulff, 2108 - Restinga Nova

Papel Novo

CIA DOS
PERSONALIZADOS 

RESTINGA

98503.800098503.8000
ciadospersonalizadosrestingaciadospersonalizadosrestinga

Telefone e Whats!

NANDA BAZAR
E IMPORTADOS

CONFORTE E ELEGÂNCIA
PARA SEU LAR

CAMA, MESA E BANHO

51 98586.7821
@nandabazareimportados

Av. João Antônio da Silveira, 1911 – Sl 302

(51) 3250-2171 | EPAO 3248 

Av. Juca Batista, 3791 – Lj 1

(51) 3110-6199 | EPAO 4297 

www.dentosul.com.br

ESPAÇO

Rua Ten. Arizoly Fagundes  -  Restinga
Proximo a Emef Sen Alberto Pasqualini

 985.477.685
Marque seu Horário

@mulheresdefibra

Aplicações de Cabelos Humanos 
e Orgânicos - Tranças Afro 

Amanda Fibras

Espaço E, o exemplo de uma jovem manicure que 
com muita luta vira proprietária de salão

Desenvolver feiras no bairro ajudou a alavancar as 
vendas de muitas empreendedoras

Ester Teixeira da Silva, 33 anos é manicure, mãe da 
Julia e do Erik, depiladora e proprietária da Esmal-
teria Espaço E, faz parte do grupo das Empreende-
doras Restinga e conta sua história para os leitores 
do Jornal Vitrine.

A aconteceu na floricultura dois Irmãos pela pri-
meira vez no dia 21 de junho, pouco depois do 1º 
eventos das Empreendedoras Restinga.

T
udo começou quan-
do era uma adoles-
cente de 17 anos 
quando cursava téc-

nico de enfermagem. Mas 
com o nascimento da filha 
Julia, precisava trabalhar 
imediatamente para dar o 
melhor ao bebê que chegara. 
Fez então o curso de mani-

cure, assim estudava pela 
manhã e trabalhava à tarde. 
“Resumindo, me apaixonei 
pela profissão e nunca tra-
balhei na área da enferma-
gem. Sempre tive vontade de 
abrir meu próprio negócio e 
as clientes sempre me incen-
tivaram, mas o medo de não 
dar certo sempre vencia e se 

K
elly Costa, proprie-
tária da floricultu-
ra conta que logo 
após o primeiro 

encontro realizado na As-
sociação do Comércio e In-
dústria da Restinga (ACIR), 
surgiu a ideia da feira.  “A 
ideia partiu do princípio 
que foi comentado no en-

contro das empreendedo-
ras porque não realizar 
feiras nas praças do bairro. 
Mas como isso depende de 
uma série de burocracias 
que envolve o poder pú-
blico, fica um pouco mais 
complicado. Ainda assim a 
ideia ficou batendo na mi-
nha cabeça, até por estar 

passaram 17 anos tra-
balhei em 3 salões aqui 
mesmo no bairro.  Nun-
ca pensei em trabalhar 
fora da Restinga, pois 
eu amo esse lugar foi 
aqui q me criei, adqui-
ri muito conhecimento 
e muitas clientes que 
continuam comigo até 
hoje. Agradeço a elas de 
coração.” Diz a jovem 
empreendedora.

Como todas as mães, 
Ester tinha o sonho de 
realizar a festa de 15 
anos da filha, como ela 
tanto queria mas não 
se contentava em fazer 
uma festinha qualquer, 
queria uma mega festa. 
Foi aí que com muito 
sacrifício, muito traba-
lho e ajuda de algumas 
pessoas as quais agra-
dece imensamente, con-
seguiu fazer uma festa 
lindíssima do jeito que 
ela sonhava.

 Até hoje não sabe 
como, pois era tudo 
muito caro e a festa foi 
feita na coragem. Cora-
gem esta que lhe fez re-

alizar algo que parecia 
impossível, mas que foi 
um incentivo para sua 
vida, mostrando que 
quando se quer alguma 
coisa basta ir em frente 
com    foco, dedicação e 
fé em Deus, que se con-
segue.

Já faz um ano e meio 
que tem seu próprio ne-
gócio e se sente muito 
feliz com uma decisão 
que foi a melhor de sua 
vida, que contou com a 
força de suas clientes 
que à apoiaram e acre-
ditaram na sua capaci-
dade de se tornar uma 
empreendedora. 

Claro que nesta ca-
minhada também en-
controu obstáculos. Um 
deles foi o fato de ser 
manicure e proprietária 
de um salão, o que por 
vezes enfrentou algum 
pré-conceito e foi vista 
com alguma descon-
fiança. Mas sua dedica-
ção, seu atendimento e 
capacidade de gestão, 
quebrou este paradig-
ma e seu negócio cresce 

passando por período mais 
complicado com as venda das 
flores devido a chegada do 
inverno onde diminui o mo-
vimento. Contatando a Shir-
ley Nunes Fraga, consultora 
da Mary kay para uma seção 
de beleza, conversamos so-
bre o assunto que eu tinha o 
espaço e precisava divulgar a 
floricultura e que muitas me-
ninas tem um trabalho lindo 
mas não tem um ponto fixo. 
Shirley achou interessante a 
ideia. Como eu tinha o espa-
ço e Shirley conhecia muita 
gente, uniram esforços e co-
meçaram a divulgar,” contou 
e empreendedora.

Hoje são 10 empreendedo-
ras expondo seus produtos 
ou serviços na feira, que é 
realizada a cada 15 dias. Al-
gumas estão desde o início, 
outras começaram na sequ-
ência, promovendo trocas de 
clientes, se ajudando e pro-
movendo umas às outras em 
trabalho muito gratificante e 
enriquecedor de parceria. 

Av. Nilo Wulff, 243 

fone (51) 99809.9641 WhatsApp

Facebook e Instagram: esmalteriaespacoe

Horário: das 10 às 18h

Local: Floricultura dois Irmãos 

Av. Ignês Fagundes, 161

Maiores informações pelo fone (51) 98436.2352

Contatos do Espaço E:

Próxima Feira dia 23/11
Momento de comemoração do aniversário de 1º ano 
da Espaço E

Elas gostam de tirar a foto sempre juntas, pois juntas são mais fortes

No rosto o sorriso de quem ganha a vida fazendo o que gosta
Feira reúne empreendedora dos mais variados segmentos

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

a cada dia.
Sobre o projeto Empreendedoras 

Restinga, lembra que foi convidada à 
participar, aceitou o convite e se sente 
muito orgulhosa de estar num grupo 
de mulher batalhadoras assim como 
ela. “As mulheres estão sendo mais 
vistas, assim como nossos comércios e 
nosso bairro.  Minha clientela aumen-
tou e tenho recebido muitos elogios e 
só tenho a agradecer essa oportunida-
de”, finalizou Ester. 
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empreendedorasrestinga grupo de facebook:�mpreendedoras �estinga �� A

Tay Presentes Personalizados

Sublimação

 51 986 555 961
Acesso E, N° 2279 

Restinga Nova

Tay-Presentes-Personalizados

Ht Delícias

@hortdelicias

Amor em casa confeito!

51 984.497.583

amelia_modas_fm
Fernanda bonyfacyo

986.434.854
Moda  e MasculinaFeminina

MODA

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

@diferenciada.store
Rua Álvaro Difini, 3472 - Restinga 

Roupas & Acessórios

51 984.039.744

EE
EsmalteriaEsmalteria

E
sp

aç
o

E
sp

aç
o

Av. Nilo Wulff, 243 
 Restinga Nova

(51) 99809.9641
esmalteriaespacoe

Av. Nilo Wulff  240

TELE BUSCA

@petdasguriasrestinga

994 337 228 - 984746097

DiCasal Artes e Festas
@dicasalfestas      

51 984.575.440

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

Espacio Mambo, mais em negócio 
administrado por uma empreendedora

Empreendedoras Restinga participam do Evento de Aniversário do 
Núcleo Porto Alegre do Grupo Mulheres do Brasil

Curso deixa as mulheres mais belas e 
empoderadas

Tudo começou quando Daiana Lemes conheceu um uruguaio, o 
Leonardo e um brasileiro, o Rodrigo, que tinham uma sociedade, 
na hamburgueria Espacio Mambo, onde logo começou a traba-
lhar como caixa.  Ao longo do tempo começou a aprender um 
pouco de cada operação das atividades, a fazer os hambúrguer, 
panchos, assim por diante.  “Resumindo sou uma pessoa um pou-
co curiosa e minha curiosidade acabou me levando ao sucesso”, 
diz Daiana.

Curso promovido pela empreen-
dedora Catia Emerim, consultora 
de beleza, em parceria com A Clin 
Arte Terapia ensina mulheres a se 
maquiarem para se sentirem mais 
belas, além de criar a possibilida-
de e uma fonte de renda.

Posteriormente Leonardo e Rodrigo 
abriram uma filial na Restinga, inaugu-
rando dia 03 de maio de 2018. Daiana 
começou trabalhando como gerente, o 
que por si só já lhe trouxe uma alegria 
imensa. A partir daquele momento se de-
dicou mais e mais pela loja, apesar das 
dificuldades como qualquer comercian-
te enfrenta.  Mas por ironia do destino, 
Rodrigo chegou e lhe fez uma proposta. 
Como eles viajavam bastante, ela acabou 
tendo que tomar conta de tudo durante 
uns 3 meses. Quando retornaram, volta-
ram com outras ideias e lhe propuseram 
que ficasse com o Espacio Mambo, assim 
começando uma nova semente a ser ger-
minada e um novo desafio. Desafio que 
faz com que aprenda coisas novas a cada 
dia, que fez com que deixasse de fazer 
apenas hambúrguer e diversificasse seu 
cardápio, com almoço e outros pratos, 
sempre questionando seus clientes sobre 
o atendimento e se ajustando quando ne-
cessário. 

Assim uma mulher, hoje com 35 anos, 
mãe de três filhos, que começou como 
caixa, virou uma empreendedora. 

Daiana é mais uma das mulheres, 
mães, donas de casa, donas do seu ne-

gócio e que viu no Empreendedoras Res-
tinga uma oportunidade de divulgar seu 
comércio, aumentar sua rede de relacio-
namento e potencializar ainda mais sua 
empresa. 

Pra finalizar, Daiana agradece todos 
os dia a Deus por ter tido força de supe-
rar as dificuldades e de ser uma pessoa 
curiosa com sede de aprender e de em-
preender. 

Além da parte de maquiarem foi traba-
lhado o empoderamento feminino com a 
Psicóloga Alexsandra Alfonso, profunda co-
nhecedora do assunto e da necessidade das 
mulheres de melhorar sua autoestima.

O curso foi realizado nos dias 5, 19 e 29 
de outubro, nos turnos da manhã e tarde na 
Clin Arte Terapia que é um espalho funcio-
nal, atendendo mulheres da Restinga e ou-
tros bairros da zona sul.

O evento de entrega dos certificados con-
tou com a presença de Milene Nascimento, 
esposa de Paulo César Tinga que é nascida 

A empreendedora de hamburgueria diversificou 
o cardápio para atender as exigências de seus 
clientes

Formandas com seus certificados, as instrutoras e Milene Nascimento

Fotos: Arquivo pessoal

Foto: Valtencir Cruz

e criada na Restinga e se sentiu muito à 
vontade. “Sou nascida e criada na Restin-
ga, só saímos daqui quando eu e o Tinga 
casamos. Fico muito feliz em participar 
de eventos como este que valorizam e fa-
zem as mulheres se sentirem mais belas 
e mais fortes”, disse Milene. 

É mais um evento que surge com par-
ticipação e organização de mulheres em-
preendedoras do bairro que através do 
trabalho se desenvolvem e buscam fazer 
uma bairro cada vez melhor. 

Catia Emerim – Consultira de Beleza 
 (51) 984735900 WhatsApp

Alexsandra Alfonso – Psicóloga
(51) 984489858 WhatsApp

Contatos:

Palestrantes:
Luíza Trajano Chieko Aoki Elizabete Scheibmayr

Um evento que busca trazer 
inspiração para a vida pessoal 
e profissional das Mulheres do 
Brasil, através da história de 
sucesso de grandes mulheres 
de vários segmentos do merca-
do brasileiro e quer motivar e 
ser a mola propulsora de gran-
des ideias e grandes feitos. As 
empreendedoras Restinga fo-
ram convidadas para o evento 
e levaram uma comissão, não 
apenas para representar o bair-
ro, mas também para apreen-
der com as palestrantes que são 
referências no empreendedo-
rismo feminino a nível nacional 
e internacional. O evento foi na 
segunda-feira (04/11) no Thea-
tro São Pedro. 

Presidente do grupo mulheres do Brasil, presidente do Con-
selho de Administração do magazine Luiza, empresa entre as 
maiores varejistas do Brasil. Formada em Direito e Adminis-
tração de Empresas, é responsável pelo desenvolvimento do 
grupo, é apontada, pela segunda vez consecutiva, como a líder 
de negócio com melhor reputação no país. Conselheira em 12 
diferentes entidades como iCC (international Chamber of Com-
merce), iDV – instituto para Desenvolvimento do Varejo, FiESP 
– Federação das indústrias do Estado de São Paulo e grupo 
Consultivo do Fundo de População da OnU no Brasil.

Palestrante, matemática e advogada. Líder do Comitê de igual-
dade Racial do grupo mulheres do Brasil. Voluntária no Projeto 
Pulsar da Fundação Everis, que incentiva e inspira meninas a 
continuarem na educação formal.

Formada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), 
com cursos em Administração na Universidade de Sofia, 
em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell Univer-
sity, nos Estados Unidos. A Sra. Aoki, é conhecida como a 
Dama da hotelaria brasileira é reconhecida como mulher 
inovadora e talentosa, o que lhe confere reconhecimento 
como benchmark em excelência em hospitalidade no setor 
estando a frente do Blue Tree Hotels desde 1996.

Falou de empreendedorismo e empoderamento feminino, lá estão as Empreendedoras Restinga
Chieko Aoki, Luíza Trajano e Elizabete Scheibmayr

Fotos: Valtencir Cruz
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Mini Jardins da Lu - Como começou o negócio Papo de Empreendedora
Luciana Teresinha Cristóvão, 45 anos, desemprega-
da, com depressão, filho pequeno, marido, casa pra 
cuidar, sem perspectivas e apenas sobrevivendo. Os 
dias passando devagar, até que um dia, a filha mais 
velha, Michelly Cristóvão, descobriu um “curso de 
mini jardim”, e ela por conta própria às inscreveu 
para fazerem.

Na terça-feira (22/10), as empreendedoras Restin-
ga participaram do Papo de Empreendedora, evento 
promovido pelo SEBRAE RS. 

Foi uma forma que achou 
de ficarem um pouco jun-
tas. Na verdade ela sentiu 
que precisava  resgatar a 

mãe de alguma coisa. Lu, como é 
chamada, foi meio contra gosto, 
pois sempre arrumava desculpa 
para não sair de casa, mas com 
muita resistência acabou ce-
dendo e acompanhando a filha. 
“Acreditem foi a melhor atitude 
que fiz, ter ido e ter feito o curso, 
pois naquele momento me achei, 
senti que era o que eu precisava. 
Voltei pra casa renovada, outra 
pessoa, com ideias na cabeça. 
Vivi um mês sonhando com o 
que iria fazer. Meu marido me 
deu R$ 500,00 para ir ao dentista 
tirar aparelho e fazer limpeza, a 
aproximadamente 8 meses atrás, 
mas ao invés de ir ao dentista, eu 
peguei todo o dinheiro e investi 
em vasos, flores, e acessórios pra 
fazer os mini jardins. Cheguei em 
casa ainda com o aparelho, mas 
também com vasos, flores, terra, 
muitos planos, ideias e sonhos” 
contou Lu ao Jornal Vitrine.

Começou a produzir os vasos 
e postou em suas redes sociais, 

que acabaram bombando. A par-
tir daquele momento nunca mais 
parou de produzir.

O curso que a filha deu para 
lhe distrair e ficarem um tempo 
juntas, virou negócio, a partir daí 
começou a dar forma à sua em-
presa, criou nome, logomarca, 
começou a realizar seu sonho, 
onde toda a família entrou, cada 
um teve sua participação, dando 
ideias e ajudando a aprimorar.

Seu maior incentivador foi o 
marido, Álvaro Soriano Pereira, 
que percebeu que tudo isso dei-
xava a esposa feliz, que tinha se 
encontrado, que os R$ 500,00 de 
investimento do dentista, teve re-
torno já no primeiro mês, e desde 
então começou a ter um contro-
le maior entre gastos e ganhos. 
O Mini Jardins da Lu começou a 
caminhar com suas próprias per-
nas, sem precisar de mais investi-
mentos externos, se sustentando 
e trazendo mais uma renda pra 
família.  

“Mas nem tudo são flores, ter 
um negócio não é fácil, precisa 
ter muito foco e responsabilida-
de, pois é necessário ter acima de 

O 
Papo de Empreen-
dedora é um evento 
destinado as mulhe-
res empreendedoras 

onde são sempre apresenta-
das palestras acompanhadas 
de dinâmicas de network.  É 
um dos tantos eventos que 
surgiram dentro do movi-
mento Sou Empreendedora, 
nascido em 2016,, que busca 

fortalecer e incentivar o em-
poderamento das mulheres 
nos negócios, contribuindo 
para o seu desenvolvimento 
pessoal, profissional e de li-
derança, o que está perfeita-
mente alinhado com o Projeto 
Empreendedoras Restinga. 

Pois as Guerreiras da Res-
tinga, as nossa Empreendedo-
ras estavam não apenas apre-

tudo qualidade no que faz, 
não é apenas a venda de um 
vaso, eu estou adquirindo 
clientes e atender e entender 
as pessoas, seus sentimentos, 
vontades, gostos, não é fácil. 
Sempre tenho cuidado, para 
que cada vaso tenha o meu 
melhor. Tenho que fazer algo 
que eu iria gostar de receber, 
que pense, fiz um bom inves-
timento. Só assim as coisas 
dão certo, hoje na minha em-
presa, tenho todo o cuidado 
com a qualidade e satisfação 
dos meus clientes”, disse a 
nova empreendedora.

O Mini Jardins da Lu está 
crescendo cada dia mais. O 
que era um passatempo para 
tirar Lu de casa e distrai-la, vi-
rou uma Empresa com CNPJ, 
virou sustento. Hoje trabalha 
só com vendas online, mas 
em um futuro bem próximo 
já vai ter um local (outro so-
nho), uma loja pra se chamar 
Mini Jardins da Lu. Somente 
as vendas online não estão 
suprindo mais as necessida-
des da empresa que cresceu e 
necessita de mais espaço.

Pra finalizar nossa con-
versa Lu faz alguns agrade-
cimentos.  “O que tenho a 
dizer sobre meu projeto: so-
nhei e realizei. Mas isso só 
aconteceu devido à grande 
ajuda da minha família, que 
acreditou em mim, no meu 
sonho, especialmente a filha 

de coração Jennifer, desig-
ner gráfica, motivadora, que 
tornou minhas ideias reais, 
e meu pequeno Lorenzo, me 
assessorando sempre ao meu 
lado. Foram muitas madru-
gadas até tarde produzindo, 
muita correria para entregar 
no prazo, sempre me atuali-
zando em cursos de aprimo-
ramento a fim de servir com 
qualidade todos os meus 
clientes. Descobri que não 
é apenas plantar, tem algo 
a mais. Dedicação, força de 
vontade, fazer as coisas com 
amor e muita fé para tudo dar 
certo, com Amor em forma de 
vaso. Quanto a minha depres-
são, o que posso dizer, as flo-
res, as plantas me salvaram, 
a natureza me resgatou e me 
ensinou de uma forma sim-
plificada que a terra nos da 
energia e força para enfrentar 
os desafios da vida.

Luciana é mais uma das 
mais de 300 mulheres que fa-
zem parte do Projeto Empre-
endedoras Restinga e destaca 
que isto lhe ajudou muito, 
ampliando sua visão de em-
preendedorismo mostrando 
que tendo planejamento e 
confiança se pode cada vez 
mais longe e que se estiver 
bem acompanhada o cami-
nho se torna mais agradável, 
agradável como seria andar 
nos Mini Jardins da Lu. 

endendo, mas também palestrando e 
comparilhando este conhecimento e 
esta história de sucesso para outras 
mulheres que empreendeam em outras 
regiãos de Porto Alegre e e outros mu-
nicípios de nosso estado. 

Durante sua apresentação, Roberta 
Capitão Coimbra, idealizadora do Em-
preendedoras Restinga, destacou que 
as mulheres do bairro que fazem par-
te do projeto, não esperam pelo poder 
público para que as coisas aconteçam, 
elas correm atrás e fazem acontecer. 
“Não saímos no Caderno Dona, en-
tão criamos o Caderno Rosa, em uma 
parceria com o Jornal Vitrine, jornal 
do nosso bairro. Não fomos convida-
das para apresentar nosso trabalho 
em canais de TV, então criamos nosso 
próprio canal no YouTube e estamos 
fazendo as entrevistas e divulgando” 
disse Roberta.

Outra palestrante da Restinga que 
compartilhou sua experiência no even-
to, foi Suian Souza da Silva, que falou 
sobre seu negócio, “Tina Brigadeiros” e 
o quanto o movimento impactou positi-
vamente nas suas vendas. “Passei a ver 
o potencial do bairro que é muito gran-
de, com mais de 70 mil habitantes. Eu 
não explorava isso, já vendia pra fora, 
e não vendia pros meus vizinhos”, fi-
nalizou Suian. Aliás, a história de Suian 
com o Tina Brigadeiros foi contata na 
última edição do Jornal Vitrine. 

Fone: (51) 991.523.172 WhatsApp

Facebook: Lu Pereira

Instagram: @minijardimdalu

Conheça mais sobre o Mini Jar-
dins da Lu através dos contatos:

Pelo empreendedorismo veio a cura da de-
pressão, não necessariamente nesta ordem

Dezenas de mulheres de várias regiões trocando experiências 
para o crescimento de seus negócios

Lu define seu trabalho como AMOR EM FORMA 
DE VASO

Roberta e Suian foram aplaudidas pelas histórias de sucesso que comparti-
lham no evento

Fotos: Divulgação

Fotos:  Ana Karla Severo
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Confira mais no canal no Youtube: 
Empreendedoras Restinga SA
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Colombo Estruturas para eventos, administrada 
por uma Empreendedora Restinga completa 10 anos

A Colombo Estruturas para Eventos é uma empresa 
gaúcha fundada pela empresária Aline Colombo em 
2009, no município da Alvorada. 

A
line Colombo vi-
vencia montagem a 
montagem, os desa-
fios e expectativas 

dos clientes, procurando le-
var sempre a solução mais 
adequada pra cada situação. 
Sua trajetória profissional 
junto com colaboradores 
comprometidos levou a em-
presa a um patamar de uma 
das empresas mais respei-
tadas e mais requisitadas 
no estado em seu segmen-
to. Não por acaso Aline fre-
quentemente é convidada à 
palestrar e levar sua experi-
ência para outros empreen-
dedores e empreendedoras, 
principalmente de Porto Ale-
gre e região metropolitana. 

 A empresa, em 2011 mu-
dou sua sede para Porto 
Alegre, no bairro Restinga 
e trabalha com a visão de 
ser referência e exemplo de 
Qualidade, Organização, Se-
gurança, Força e Sucesso na 
realização de Grandiosos 
Projetos e negócios de nível 

Nacional e Internacional, em 
todo sul do País na área de 
Estruturas para Eventos.

A COLOMBO é compro-
metida com sua comunida-
de e parceiros, participando 
como apoiadora de várias 
ações, como o Supera Vôlei, 
Complexo Cidade dos Anjos 
do Centro Social Pe. Pedro 
Leonardi, patrocina a atle-
ta de Jiu Jitsu Bianca Ribei-
ra – Nega Touro, o corredor 
Mateus Cavalcante, o Supera 
Vôlei, que acontece na Esco-
la Municipal Pessoa de Brum 
na Restinga entre outros. 
Além disso, sua diretora Ali-
ne Colombo é integrante do 
grupo Empreendedoras Res-
tinga S/A, começando a par-
ticipar no segundo encontro 
do grupo onde encontrou 
outras mulheres que entre 
as afinidades estão o espíri-
to aguerrido, o empreende-
dorismo e o empoderamen-
to feminino. 

Este ano de 2019 é um 
marco para montadora, pois 

a COLOMBO completa 10 
anos primando pela ética, 
transparência e sustentabi-
lidade, gerando a confiança 
necessária para entender e 
atender da melhor forma.

Sempre inovando neste 
segmento e para comemorar 

seu aniversário, foi lançado 
o novo logo e o novo posi-
cionamento:

Transformando ideias 
em eventos de sucesso, a 
empresa possuí um amplo 
portfólio de estruturas para 
atender os mais diversos 

eventos, valorizando as mar-
cas, sendo parceira de seus 
clientes.

COLOMBO ESTRUTURAS 
PARA EVENTOS - Transfor-
mando espaços, valorizan-
do marcas, transformando 
vidas.

Lu define seu trabalho como AMOR EM FORMA DE VASO

Foto: Divulgação Colombo

Festa de dia das crianças do 
Grupo de caridade unidos Pelo 
Próximo 

no domingo (13/10) o grupo de Caridade Unidos Pelo Próximo realizou 
sua tradicional festa do dia das crianças na comunidade do Beco Dona 
mariana na Estrada João Antônio da Silveira na altura do nº 6373, próximo 
à Pitinga.

no sábado (12/10), a Sociedade dos amigos de 
Belém novo (SABEn), realizou sua festa para a ga-
rotada do bairro.

E
mbora a matéria pos-
sa ser considerada an-
tiga por já se passado 
quase um mês, não 

podemos deixar de registrar 
este momento de solidarie-
dade feito por um grupo de 
pessoas que na sua maioria 
trabalha de forma anônima 
sempre buscando uma for-
ma de ajudar ao próximo. 

Na festa do dia das Crian-
ças, a qual fomos convida-
dos pela voluntária Eliege 
Couto, pudemos registrar 
um dos tantos momentos e 
dos tantos eventos que fa-
zem este trabalho solidário.

Foram colocados brin-
quedos como cama elástica, 

piscina de bolinha, servidos 
muitos doces, refrigeran-
te, algodão doce, entregues 

presentes, enfim, tudo que 
a criançada gosta. Para abri-
lhantar ainda mais a festa, 
o Mágico Petrus Alexander 
(Wagner Martins), fez sua 
apresentação com um show 
que prendeu a atenção e 
despertou a curiosidade da 
garotada. 

Tudo foi feito com doa-
ções, desde os doces, brin-
quedos e trabalho com 
muito amor. Destacando-se 
que os doadores preferem o 
anonimato, pois ajudam por 
solidariedade mesmo.  Para-
béns a todos!

Eles fazem o bem sem olhar a quem

Mágico Petrus Alexander deu um show para a garotada

Fotos: Valtencir Cruz

Festa das crianças 
na sAbEn

F
oram muitos doces, 
presentes e muita 
animação com mú-
sica e dança com a 

animação de Renata Peres, 
presidente da sociedade. 

De acordo com a Direto-
ra social Adriana Passos, a 
locação dos brinquedos foi 
feita com dinheiro dos in-
tegrantes da diretoria e os 
brinquedos distribuídos fo-
ram adquiridos através de 

doação do Armarinho Be-
lém, loja de bazar e varie-
dades ali mesmo de Belém 
Novo.

Parabéns a Renata Peres, 
a Adriana Passos, ao vice 
presidente Márcio Lompa 
e ao Armarinho Belém que 
entrou nesta parceria para 
animar a criançada do bair-
ro no dia dedicado a eles. 

Criançada se divertiu dançando e brincando de estátua com Renata Peres

Foto: Valtencir Cruz

curso de capacitação para meninas e mulheres em 
cidadania, programação digital e empreendedorismo
Ação Digital Articulada - ADAs da Restinga

Com o objetivo de promover a equidade 
de gêneros, fomentar o interesse e o acesso 
digital de meninas e de mulheres, motivan-
do-as a aprofundarem seus conhecimentos 
na área, e suscitar o empreendedorismo, foi 
criado o projeto Ação Digital Articulada- 
ADA, cuja primeira edição está acontecendo 
na comunidade da Restinga.

A sigla ADA faz menção ao nome de Ada 
Lovelace, matemática do século XIX conhe-
cida como a primeira mulher programadora 
de todos os tempos, que criou um algoritmo 
que foi base de uma linguagem de sistema 
de programação, nos anos 1970, sendo até 
hoje utilizado.

O projeto será desenvolvido abordando a 
inovação sob três linhas de conhecimento: 
Cidadania e equidade de gêneros, Progra-

mação digital e Empreendedorismo. As ro-
dadas de discussões e de inscrições estão 
acontecendo na Estação Cidadania Restinga 
(Rua Arno Horn, 221).

O módulo Cidadania será desenvolvido 
até 14 de novembro, em encontros com 
duas horas de duração nas quartas e quin-
tas-feiras, das 14h às 17h. Este modulo, sob 
a responsabilidade de Promotoras Legais 
Populares da Restinga e de educadoras vo-
luntárias será seguida por um módulo de ca-
pacitação em programação, que acontecerá 
de 19 de novembro a 19 de dezembro, nas 
terças e quintas-feiras e encerrará em 10 de 
janeiro, com um módulo de Empreendedo-
rismo, ambos sob responsabilidade do gru-
po Besouro.

A participação no curso será certificada.

As inscrições estão abertas e maiores informações poderão ser obtidas pelo email 
cllarica@portoalegre.rs.gov,br ou no local.

Estação Cidadania Restinga fica na rua Arno Horn, 221

Foto: Luciano Lanes / PMPA
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facebook.com/madreraffo
direcao@madreraffo.com.br

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

Agende uma visita e conheça
nossa proposta pedagógica!
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5 dicas de Marketing   
para Pequenas Empresas

Veja como sua empresa pode dar um salto com essas dicas!
 A primeira premissa é você acreditar no seu negócio e que 

todo esforço e dedicação não serão em vão, pense que a cada 
dia surgiram novas oportunidades para o seu negócio.

Utilizando estratégias de marketing para criar vantagens 
competitivas, perante ao seu concorrente para atingir com mais 
acertividade o seu cliente.

Junto disso, trago 5 dicas de marketing para você montar 
suas estratégias de negócio. 

Dica 1: Pesquise seu clien-
te
Quem ele é, o que ele busca, 
onde ele está e por que o seu pro-
duto é importante para ele. Quan-
to mais informações você tiver so-
bre seu cliente, será possível criar 
estratégias focadas, sendo muito 
importante ter este tempo para o 
planejamento, execução das suas 
estratégias. Podendo assim, forta-
lecer sua marca e vender, pois é o 
principal objetivo. 

Dica 2: Plano De Marketing
O planejamento de marketing é 
tão importante quanto o plano de 
negócios. Primeiramente analise 
tudo que influencie o seu negócio 
e o desempenho do cliente com 
sua empresa. Busque entender o 
comportamento e o processo de 
compra do seu cliente e dos seus 
concorrentes no mercado. Com 
esses dados você consegue defi-
nir um posicionamento e traçar as 
estratégias, objetivos e as metas 
do marketing.

Dica 3: Marca x MercaDo 
Acredite na sua marca, mostre 
ao seu cliente a confiança e cre-
dibilidade que você criou ao seu 
negócio, é importante que você 
consolide sua marca no mercado, 

busque parcerias estratégicas e 
divulgação para que seu cliente 
chegue até você.

Dica 4: atenDiMento x 
cliente fiel
É primordial um bom atendimento 
durante e após a venda, a fideli-
dade do seu cliente será con-
sequência. A imagem que você 
constrói é tão importante quanto 
à satisfação dele com produto 
ou serviço em si. Com um aten-
dimento bem definido, fica mais 
fácil receber sugestões de mu-
danças e melhorias.

Dica 5: organização x Mo-
tivação
- Busque sempre se aperfeiçoar 
e estudar seu negócio e montar 
estratégias;
- Defina objetivos de curto prazo;
- nUnCA misture as contas da 
empresa com as pessoais;
- motive sua equipe;
- Preze pela qualidade máxima e 
transparência;
- Planeje com calma e busque 
envolver o máximo de pessoas 
possíveis da empresa;
- mantenha o ambiente da sua 
empresa sempre limpo e organi-
zado;

Escolas Estaduais da Restinga fazem 
caminhada em protesto ao pacote 
de medidas do Governo Leite

na quarta-feira (06/11), estudantes, pais e educadores(as) de 10 escolas 
da Restinga e extremo sul de Porto Alegre realizam ato em repúdio aos 
projetos apresentados pelo governador Eduardo Leite para alterar as car-
reiras e a previdência dos trabalhadores(as) do estado.

A 
concentração foi 
9h na Esplanada 
na Restinga e pos-
teriormente saíram 

em caminhada pelas ruas do 
bairro carregando faixas e 
cartazes com fortes críticas 
ao que a comunidade esco-
lar classifica como desmon-
te das escolas públicas. Este 
tipo de manifestação está 
ocorrendo em vários bairros 
de Porto Alegre e interior do 
estado, refletindo um des-
contentamento que já vinha 
com o parcelamento de salá-
rios e agora se somam as no-
vas propostas do governo. 

A proposta do governo 

altera significativamente a 
estrutura administrativa do 
funcionalismo. Os pilares da 
reforma são alterações nas 
chamadas vantagens tem-
porais, em gratificações, no 
plano de carreira do magis-
tério e na previdência (nos 
itens idade, alíquotas e tem-
po de serviço.

A rede estadual de ensino 
conta com cerca de 80 mil 
pessoas, entre professores 
e demais funcionários, re-
presentando junto com a 
segurança, 80% dos vínculos 
do estado, o que os torna o 
principal alvo das medidas 
do governo.

As propostas de Leite ob-
viamente divide opiniões, 
uma vez que é uma das 
formas de diminuir os gas-
tos de um estado quebrado 
economicamente, mas que 
atinge principalmente os 
trabalhadores da educação 
e segurança, o que também 
é motivo de preocupação 
da sociedade gaúcha que vê 
pouca valorização dos pro-
fessores, escolas sucateadas 
e policiais trabalhando des-
parelhados e desmotivados 
e ainda com salários parce-
lados desde o governo ante-
rior. 

Caminhada saiu da esplanada da Restinga e percorreu a principais ruas do bairro

Foto: Caco Argemi
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Mais um grande lançamento da tenda na Restinga

A Construtora Ten-
da é uma das principais 
parceiras do programa 
Minha Casa Minha Vida e 
referência na entrega de 
empreendimentos aces-
síveis e de qualidade. 
Ela já entregou mais de 
100 mil apartamentos a 
famílias que sonhavam 
em conquistar a sua casa 
própria. Em 2019, a Ten-
da foi reconhecida pelo 
segundo ano consecutivo 
como a maior construto-
ra de São Paulo no Prê-
mio Top Imobiliário do 
Estadão, mas é uma re-
ferência também no Rio 
Grande do Sul. Em Porto 

Alegre, na região da zona 
sul, nos últimos anos 
já entregou um empre-
endimento na Restinga, 
um na Hípica e agora em 
2019, lançou também na 
Restinga e já está comer-
cializando o RESERVA 
DO SUL, que prevê só na 
primeira fase 500 aparta-
mentos de 1 e 2 dormitó-
rios. 

A Construtora Ten-
da está espalhada por 9 
estados, e já conta com 
mais de 60 lojas próprias 
e uma equipe de vendas 
preparada para orientar 
cada cliente no processo 
de aquisição do imóvel. 

MAiS dE 100 MiL APArTAMEnToS 
já EnTrEGuES

A 
Tenda está construin-
do seu novo empre-
endimento na Restin-
ga, criando uma nova 

chance de morar em uma óti-
ma localização num dos me-
lhores bairros da região. Com 
condições especiais e obras já 
avançadas, os clientes terão à 
disposição todo o conforto, se-

gurança e lazer pra viver bem.  
O empreendimento Reserva 
do Sul, é na rua Clara Nunes 
na Restinga em uma área de 
16.807 M², com 500 unidades 
de 1 e 2 dormitórios. 

A escolha do local, na Rua 
Clara Nunes ao lado do Super 
Leve Mais, foi rigorosamente 
pensada no sentido de dar ao 

seu futuro morador, não ape-
nas a moradia, mas facilitação 
de acesso à transporte, educa-
ção, saúde, comércio e servi-
ços. Com acesso pela Av. João 
Antônio da Silveira, a principal 
avenida da Restinga, o Reserva 
do Sul, fica próximo de super-
mercados, farmácias, escolas e 
a pouco mais de 1 km do Hos-

A Tenda inaugurou sua nova loja na Av. João Antônio da 
Silveira, 930, a 400m do novo empreendimento, junto ao 
Posto Vem (novo posto da Restinga).

pital da Restinga. Para a 
construtora, morar bem 
é isso, boa edificação e 
acesso aos serviços es-
senciais e de consumo. 

Todos os lançamentos 
da Tenda na região foram 

um sucesso absoluto, 
com 100% das unidades 
vendidas nos empreendi-
mentos Província do Por-
to e o Campo Belo. 
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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$ 70 
mil. Tratar direto com a pro-
prietária Elizabete pelo fone 
(51) 984174945 ou (51) 
984428394 com Getúlio

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

Ariano, você vem sendo exigido a se 
posicionar de uma forma mais direta com 
uma pessoa, e isso lhe causa preocupação 
e uma série de responsabilidades que não 
podem mais ser adiadas. Isso pode afetar 
o seu casamento, além de parcerias e so-
ciedades.

AMOR: A semana evidencia encerra-
mentos no campo afetivo. A pessoa amada 
passa por muitas pressões e pode se sentir 
mais irritada e ansiosa. 

TRABALHO: Ainda é desafiador lidar com 
autoridades, parceiros de trabalho ou clien-
tes, mas o céu o ajuda a encerrar relações 
que bloqueiam o seu crescimento profis-
sional.

TOURO 21/04 a 20/05

A necessidade de se expressar é forte 
e necessária para o seu desenvolvimento 
nesta semana, mas o céu pede atenção es-
pecial aos seus medos e a tudo que vem 
lhe oprimindo.

AMOR: O cônjuge está numa fase de 
amadurecimento e volta-se ao trabalho com 
mais foco e dedicação. Por outro lado, você 
deseja realizar outras coisas; a diversão é 
uma delas. 

TRABALHO: O trabalho exige de você 
posturas firmes. A comunicação e a intera-
ção com informações são necessárias para 
o seu desenvolvimento.

gêMEOS 21/05 a 20/06

A Lua Minguante traz finalizações sig-
nificativas para a administração financeira 
e movimentos que afetam a sua forma de 
trabalhar. É importante mudar os velhos pa-
drões para que em breve o novo entre. 

AMOR: Você vem esperando algo do 
cônjuge que ele ainda não pode dar. Tenha 
atenção com as expectativas depositadas 
na pessoa amada. 

TRABALHO: Você está desenvolvendo 
boas parcerias e contatos comerciais. O 
desafio está na administração dos recursos 
financeiros, levando em consideração o seu 
valor e o sentido de reconhecimento.

CâNCER 21/06 a 20/07

A semana se inicia sob a influência da Lua 
Minguante, que pede de você encerramen-
tos de comportamentos que não funcionam 
mais, principalmente em família ou com pes-
soas muito próximas e íntimas.

AMOR: Existem algumas coisas que você 
não deseja mais na troca. Tomar consciên-
cia das suas necessidades é o primeiro 
passo. 

TRABALHO: A semana pede de você 
habilidades na forma de liderar e concluir 
decisões. A relação com os chefes é tocada, 
e isso acaba exigindo mais de você.

LEãO 21/07 a 20/08

É importante ser flexível para obter 
soluções para movimentar regras, normas, 
estudos e contato com outras culturas. Lem-
bre-se: você está num processo de amadu-
recimento de crenças e valores. 

AMOR: É uma semana ótima para a rela-
ção. O cônjuge está disposto a conversar 
e fazer planejamentos que exijam organiza-
ção e tempo. A relação é fortalecida por 
meio da conexão de ideias compartilhadas. 

TRABALHO: Tenha atenção com a an-
siedade. É uma semana em que é preciso 
manter posturas firmes, o que acaba exig-
indo muito de você. Apesar dos desafios, 
você consegue se organizar e ter bons 
resultados.

VIRgEM 21/08 a 20/09

 Tenha atenção com as relações que você 
por vezes insiste em manter, mas que pre-
cisam ser renovadas. O céu também relata 
a sua disponibilidade para expressar o que 
sente de uma forma estratégica e profunda.

AMOR: É uma semana ótima para viajar 
e conversar abertamente com a pessoa 
amada. 

TRABALHO: Há encerramentos com pes-
soas que atuam na mesma equipe ou você 
toma a decisão de sair. Saiba que está no 
caminho certo, mas deve levar em consid-
eração a flexibilidade.

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIãO  21/10 a 20/11

. Você está em evidência e em destaque 
para promover os seus interesses. O céu 
colabora com reuniões de negócios, ações 
estruturais para promover ideias, viagens e 
trocas de informações com pessoas que 
participam ativam

AMOR: Você se sente mais leve e co-
nectado com os seus interesses e, conse-
quentemente, com o cônjuge, que volta-se 
a você. 

TRABALHO: É preciso avaliar as suas 
ações de uma forma mais introspectiva e 
reflexiva. Você é testado na comunicação e 
informações que chegam até você.

SAgITÁRIO  22/11 a 21/12

 O céu o convida a desapegar de proje-
tos e de ideias que não funcionam mais. O 
mesmo pode acontecer por causa de am-
izades e de pessoas que não ficam mais em 
seu meio social.

AMOR: A pessoa amada está disposta 
falar mais sobre si mesma, o que é ótimo 
para entender aspectos que você não com-
preendia anteriormente. 

TRABALHO: O seu maior desafio é lidar 
com ressentimentos do passado e situa-
ções que interferem na qualidade emocio-
nal. Isso traz ruídos negativos aos negócios.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

Você vem passando por pressões fortes 
no campo profissional ou envolvendo pes-
soas que interferem em suas decisões, mas 
simultaneamente está numa semana produ-
tiva e com bons resultados decorrentes de 
decisões que partem de você.

AMOR: O cônjuge passa por encerra-
mentos importantes, o que pode afetar a 
formato da relação. 

TRABALHO: Você está no caminho certo, 
mas deve priorizar e assumir as responsabi-
lidades que cabem somente a você. Apren-
da a delegar e a fluir com as suas decisões.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

É importante analisar as crises que afetam 
as relações citadas e o modo como é pos-
sível interagir com consciência das suas 
necessidades pessoais. 

AMOR: A pessoa amada está disposta a 
trocar e a interagir com as suas ideias. Mas 
ambos devem dar atenção aos exageros e 
às negligências que podem atrapalhar os 
planos. 

TRABALHO: Os projetos passam por es-
truturações viáveis para o seu desenvolvi-
mento profissional. Mas é preciso levar em 
consideração documentos e atitudes éticas.

PEIXES  22/02 a 21/03

É preciso ampliar o seu olhar para o futu-
ro, visando as responsabilidades e os com-
promissos de médio e longo prazo. Não 
permita que os movimentos fiquem apenas 
depositados no campo das ideias; é preciso 
colocá los em prática. 

AMOR: O cônjuge está encerrando ex-
periências fortes nesta semana, o que inter-
fere em pensamentos e crenças que inevi-
tavelmente afetam a relação. 

TRABALHO: Você está encerrando algu-
mas atividades de trabalho ou improdutivas 
nesta fase. Esteja aberto e flexível.

É uma semana para encerrar experiên-
cias profissionais e repensar a forma de 
conduzir as metas que não se adequam 
mais para o seu desenvolvimento.

AMOR: Você está mais irritado e impaci-
ente com o cônjuge. Tenha atenção com 
brigas e posturas rígidas. A semana pede 
equilíbrio para desenvolver a autopercep-
ção e o entendimento do momento de cada 
um. 

TRABALHO: Você mudou o seu foco, 
então está disposto a focar em outras fren-
tes de trabalho. Seja flexível e aberto a no-
vas propostas.

EntrEtEnimEnto gEral

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

OP da Região sul define prioridades para investimento
O Centro de Tradições gaúcha (CTg) Descendência Farrapa foi o palco da assembleia do Orçamento Participati-
vo (OP) da Região Sul na noite da quinta-feira (31/100. Com a participação de cerca de 400 pessoas, o encontro 
reuniu a comunidade e representantes do governo municipal para debater os pedidos e as ações referentes ao 
poder público na região.

A 
apuração dos vo-
tos das prioridades 
escolhidas pelos 
participantes apon-

tou que habitação, cultura, 
assistência social e esporte 

e lazer são os temas prio-
ritários para investimentos 
nos bairros que compõem a 
regional sul do OP. A chapa 
que irá representar a comu-
nidade no OP no próximo 

ano também foi definida. 
Ernani Silveira e Jeane Arle-
te Cazelato serão os conse-
lheiros titulares, tendo como 
suplentes Luzanidia Ribeiro 
D'avila e Dilva Thoma.

Durante sua manifesta-
ção, o secretário municipal 
das Relações Institucionais, 
Christian Lemos, esclareceu 
aos presentes sobre o com-
promisso da prefeitura de 
colocar no OP somente as 
demandas que realmente 
tenham projetos e recursos 
garantidos.

“O OP sempre foi um par-
ceiro do governo. Em 2017 
combinamos que faríamos 
uma série de reformas que 
viabilizasse a capacidade 
de investimento por parte 
da prefeitura. Após a apro-
vação das reformas, com o 
apoio de parte dos vereado-
res, para 2020 teremos R$ 
17,8 milhões para o plano de 
investimentos em demandas 
novas feitas pelo OP. Está 
longe do que vocês precisam 
e do que gostaríamos de fa-
zer, mas serão obras e servi-
ços que têm projetos e verba 
garantidos”, diz Christian.

Respondendo a questio-
namentos sobre a decisão 
judicial em última instância 
que determinou a incons-
titucionalidade do Imesf, a 

diretora adjunta da Atenção 
Primária em Saúde da SMS, 
Diane Nascimento, informou 
que a prefeitura encaminha-
rá à Câmara de Vereadores 
projeto de lei para a criação 
de cargos de Agente Comu-
nitário de Saúde e de Agente 
de Combate às Endemias na 
administração direta do mu-
nicípio. “É o primeiro passo 
para solucionar essa ques-
tão. E não é verdade os bo-
atos de que serão fechados 
postos de saúde”, afirma 
Diane.

O vice-prefeito de Por-
to Alegre, Gustavo Paim, o 
secretário-adjunto da Secre-
taria Municipal de Relações 
Institucionais, Filipe Tisbie-
rek, o diretor-geral do Dmae, 
Darcy Nunes dos Santos, o 
vice-presidente da Fasc, Joel 
Lovato, o superintendente 
de Ação Social e Cooperati-
vismo do Demhab, Emerson 
Correa, e o diretor de Partici-
pação Cidadã da prefeitura, 
Giovane Byl estiveram pre-
sentes no encontro.

Secretário Christian Lemos conduziu os trabalhos na noite de quinta-feira

Foto: Maria Ana Krack/PMPA
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51 99446 4455    - 51 3248 5005 

Viagens, Turismo e Fretamento

 São Paulo      Rivera      Paraguai

Tomadas nas 
poltronas

Wi-Fi

Café, chá, água
 

e refrigerante

ÔNIBUS EQUIPADOS COM :

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

893, un.

Feijão Preto
Everling
1kg

192, un.

Farinha de trigo
Veneranda
1kg

981, un.

Queijo Ralado
Pampa
50g

9813, un.

Batata Pré Frita
Mais batata
2kg

890, un.

Sucos
Tang
25g

983, un.

Margarina
Doriana
500g

986, un.

Papel Higiênico
Need 30m
16 rolos

998, un.

Arroz Branco 
CBS
5kg

492, un.

Biscoitos 
Diana 400g
( Cream Cracker, Maria, 
Maizena e Água e sal )

998, un.

Inseticida SBP 
Eucalipto/ Citronela 
300ml

Nescau
400g

784, un.

504, un.

1 Salgado + 
Mini Refrigerante
 200ml

Combo

005, un.

1 Fatia de Rocambole + 
Mini Refrigerante
 200ml

Combo

Ofertas válidas 10/11 ou enquanto durarem os estoques.
Imagens meramente ilustrativas


