
Jornal Vitrine Gaúcha • 1ª Quinzena de Dezembro • 2019 1

Edição 218 • Ano 11
1ª quinzEnA dE dEzEmbro dE 2019
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

3250.6133  994.238.778

Atendimento veterinário 
Rações - Farmácia Veterinária

Banho e Tosa - Floricultura
Ferragem - Ciclismo - Pesca

Aquarismo - Afiação de Lâmina

Est. Barro Vermelho, 347

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

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

CUFA e Facebook capacitam cerca 400 pessoas na Restinga

Viagens, Turismo e Fretamento

 SÃO PAULO     RIVERA      PARAGUAI

Tomadas nas poltronasWi-Fi  e refrigeranteCafé, chá, água
 

ÔNIBUS EQUIPADOS COM :

51 99446 4455    - 51 3248 5005 Informações de
 Viagens e Fretamento

Feriado de Carnaval em Foz do Iguaçu
21 a 25 de Fevereiro de 2020
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www.jornalvitrine.org

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

ExpEdiEntE: imprEssão: Zero Hora
tiragEm: 10.000 exemplares

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

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

facebook.com/vitrinejornal

@vitrinejornal

051 993.861.766

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

Editor:
Valtencir Oliveira da Cruz
CRA 31906 - DRT 16109
diagramação:
VitrinE comunicacão
Ananda Seevald

comErcial:
comercial@jornalvitrine.org

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

Comprovadamente 10 mil exemplares

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

Fotos: Valtencir Cruz

Ricardo e Arthur comprovaram que são 10 mil exemplares

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

Em novembro a edição foi audi-
tada na Ferragem Fortaleza, onde 
Ricardo Bezerra e seu filho de 7 
anos, Arthur Lemos Bezerra, pu-
deram comprovar que haviam 50 
pacotes de 200 jornais cada, tota-
lizando 10 mil exemplares. Ricardo 
ainda conferiu a nota fiscal emitida 
pela Zero Hora com especificação 

da mesma quantidade.
A Ferragem Fortaleza está locali-

zada na Av. João Antônio da Silvei-
ra, 2077 (ao lado da lotérica) - Fone: 
(51) 3250,2050.

Outro diferencial do jornal Vitri-
ne é a distribuição que há 2 anos já 
é feita em pontos estratégicos, di-
reto na mão do leitor, em sinaleiras 
e pontos comerciais de grande cir-
culação. Isto evita perdas e garante 
que mais pessoas tenham acesso 
às informações da região onde cir-
cula o jorna.

É muito importante salientar que 
o Jornal Vitrine trabalha com pautas 
próprias e da região, valorizando as 
coisas boas que acontecem nos bair-
ros. Que tem uma sede onde qual-
quer 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 jor-

nal irá divulgar seus produtos ou 
serviços, que leia o jornais e verifi-
que se não coloca notícias copiadas 
da internet, se comprova a tiragem 
e se tem endereço explícito. Com es-
ses cuidados estará se protegendo, 
valorizando seu investimento em 
publicidade e preservando os jor-
nais que fazem um trabalho sério. 
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Patrulha estará circulando pelos pontos comerciais e policiais manterão contato com as lojas por WhatsApp

Foto: Valtencir Cruz

Patrulha Comercial do 21º Batalhão
Foi apresentado para os empresários da Restinga e Extremo Sul, o programa já em funcionamento da Patrulha Comercial. 

O Cel. Alex Severo, co-
mandante do 21º BPM, que 
atende as regiões da Restin-
ga e Extremo Sul, convidou 

empresários e empresárias 
destas regiões em dois mo-
mentos. O primeiro foi na 
segunda-feira (11/11), na 

Associação do Comércio 
e Indústria da Restinga 
(ACIR), onde apresentou o 
veículo adesivado com a 

identificação de PATRULA 
COMERCIAL, especialmen-
te destinado para atender 
aos comércios da Restin-
ga. “Reforço que este veí-
culo e estes policiais, não 
são para atender especifi-
camente os comerciantes, 
mas sim todos que transi-
tam nas áreas comerciais, 
ou seja, além dos comer-
ciantes, os funcionários, 
clientes e entregadores. A 
presença da Brigada Mi-
litar nesses pontos, dá às 
pessoas uma sensação de 
segurança e inibe a ação 
criminosa”, disse Cel. Alex.

Na reunião na ACIR, o 
comandante explicou so-
bre o grupo de WhatsApp 
sob coordenação do 21 
BPM, esclareceu que a equi-
pe da Patrulha Comercial 
está sob responsabilidade 
da 2ª Cia, instalada no foro 
da Restinga em horário co-
mercial, mas que após este 
horário funciona 24 anos 
no batalhão.  A Patrulha 
Comercial no entanto, está 
na rua nos principais horá-
rios de funcionamento do 

comércio. 
A reunião com empre-

sários (as) do Extremo Sul, 
ocorreu no Restaurante 
Ipanema Grill Lagos, em 
cima do Super Kan da Hí-
pica, na tarde de quarta-
-feira (13/110. Na ocasião 
o comandante passou as 
mesmas informações da 
Restinga, lembrando po-
rém que esta região fica 
sob responsabilidade da 2ª 
Cia, localizada na Av. Juca 
Batista, 7570, próximo ao 
Terra Ville. 

Esta patrulha segue os 
moldes da patrulha escolar 
que faz patrulhamento nas 
escolas já a algum tempo 
e o Comandante fez ques-
tão de lembrar que não 
será tirados policiais de 
outros lugares para fazer 
este tipo de patrulhamen-
to e que não tem nenhuma 
relação com outros proje-
tos pontuais de patrulha-
mento, como operação Pa-
pai Noel por exemplo, que 
deve ocorrer normalmente 
em dezembro. 

Ofertas válidas até 10/12/2019

Panetone Frutas/
Gotas de Chocolate

Romanato 400g

5,99un.

Creme de Leite
Dália UHT

200g

1,59un.

Pêssego em Calda
Especial Simon’s 

Metades 430g

5,49un.

Café Trad./
Extra Forte 
Bom Jesus

500g

6,99un.

Farinha de 
Trigo RoseSol 

1kg

1,59un.

Arroz L.Fino T1
Super Kan

5kg

12,49un.

Lentilha Serra
Uruguai

500g

2,99un.

Lentilha Serra Gran Ave 
Macedo

Congelada

8,99kg

Espumante 
Moscatel/Mosc. 
Rosé Quinta do
Morgado 660ml

13,90un.

Cerveja Dado
Bier lata 

473ml

2,89
un.

Cadeira Alta
de Praia MOR

2002

un.
39,90

Linguiça
Toscana Resf.
Santa Clara

12,69kg

Refrigerante
Guaraná

Charrua 2L 

3,49un.
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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 NOVA) - 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.

Ofertas válidas até 10/12/2019

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

O BEm: ImItAçãO dA VIdA

Jesus Cristo, o Deus encarnado, veia à terra, para também 
julgar Satanás. Agora, Ele tem a missão de completar o plano 
divino, que é retirar satanás do Universo e tudo que lhe perten-
ce. Para isso, Jesus conta com a nossa cooperação voluntária. 
Essa cooperação advém de uma compreensão real da vontade 
divina, seguida de uma obediência absoluta. Por isso, a reden-
ção trouxe a recriação, ou seja, um movimento divino indispen-
sável, para o cumprimento do plano de Deus.

 nós nascemos e crescemos sob o engano do conhecimen-
to, a saber, o maior inimigo do Deus vivo. Sabemos que, desde 
a criação, satanás disfarça-se de anjo de luz com o intuito de 
emitir muito conhecimento ao homem. O fruto da árvore do co-
nhecimento do bem e do mal não é a vida.

O livro: O bem a imitação da vida 
ilumina-nos a respeito da obra que 
Deus opera, para purificar o cris-
tianismo do mero conhecimento, 
que é a imitação da vida. Esse Pro-
cesso de purificação nada mais é 
do que a introdução da verdade 
divina no espírito e na alma do ho-
mem. Apenas com a iluminação 
do Senhor é que conseguiremos 
discernir que nem tudo o que bri-
lha é ouro. 

VOLtA PRONtO AtENdImENtO dA REStINGA!

A mobilização da comunida-
de para que haja atendimento 
regular no Pronto Atendimen-
to da Restinga remonta a junho 
de 2017, quando o atendimen-
to foi reduzido a quase nada. 
A história do PA da Restinga 
foi deletada do site da SMS, lá 
só consta um telefone que não 
atende das mãos de um médi-
co sobre uma mesa. A prefei-
tura, quando cessou o aten-
dimento no PA da Restinga, 
argumentou que a população 
seria atendida por equipes de 
saúde da família, ou no Hospi-
tal da Restinga, que é afastado. 
As pessoas para se deslocarem 
até o hospital, quase no final 
da Restinga, perto do Bairro 
Pinheiro precisam pegar até 
duas conduções ou caminhar 
mais de um quilômetro para 

encontrarem o transporte pú-
blico. Na prática se instaurou a 
desassistência para uma gran-
de parte da população. Hoje 
no prédio do PA da Restinga, 
que é uma estrutura grande e 
subaproveitada, funciona uma 
farmácia popular vaga-lume, 
as vezes está aberta, outras 
fechada. Mais um caso de pa-
trimônio público sendo preca-
rizado, abandonado, sucatea-
do até que não se tenha como 
aproveitar o prédio. Quanto 
mais passa o tempo mais caro 
fica para reabrir o pronto aten-
dimento que já teve inclusive 
ambulatório que realizava ci-
rurgias de baixa complexidade. 
Não podemos permitir que a 
prefeitura deixe de lado mais 
esta estrutura até que ela fique 
completamente inviável, não 

podemos assistir calados ao 
descaso, a falta de gestão que 
arruína com o patrimônio que 
é de todos nós. A população 
precisa que o atendimento seja 
reestabelecido no PA da Restin-
ga. O grande objetivo é atingir 
o atendimento médico à todos 
evitando que doenças curáveis 
se tornem doenças incuráveis. 
O PA Restinga atendia mais de 
trezentas pessoas por dia, mui-
tas delas de grande gravidade 
e salvando vidas. A pedido da 
comunidade estamos orga-
nizando um abaixo assinado 
para a reabertura e um abraço 
ao PA da Restinga com data a 
ser divulgada. FIQUE LIGADO E 
PARTICIPE.

Dr. Thiago Duarte, Médico, 
Deputado Estadual (DEM)
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1º Barber Prime 2019
no domingo (17/11) aconteceu na Associação do Comércio e indústria da Restinga (ACiR), o primeiro BARBER PRimE 
2019, um evento de premiação para barbeiros do extremo sul e Restinga com a "nAVALHA DE OURO".  Os premiados 
foram selecionados pelas redes sociais através dos seus trabalhos postados junto a essas mídias digitais, especial-
mente facebook e instagram.  

O 
evento contou com 
a participação de 
62 pessoas, dos 
quais 25 barbeiros 

contemplados.  Estava ain-
da presente, o presidente 

do SINCA, Marcelo Chiodo, 
que ficou do início ao fim 
do evento,  parabenizando 
a organização e se com-
prometendo com todos os 
barbeiros presentes que em 

2020 esta premiação será 
no palco da SUL BELEZA, 
um dos maiores eventos a 
área de cosméticos no BRA-
SIL. Também estava presen-
te um dos ícones em corte 

de cabelo masculino FABIA-
NO CORUJA de São Paulo, 
que contou um pouco de 
sua trajetória profissional 
e fez uma observação a to-
dos os barbeiros presentes, 
ressaltando a importância 
de buscar qualificação no 
segmento para buscar um 
crescimento sólido na área.

No palco, quatro novos 
talentos se apresentaram 
para a galera com cortes 
de cabelo ousados e muito 
bem executados. Kelly Fei-
jó, barbeira a cinco anos, 
mano Lipe, barbeiro a qua-
tro anos, Gordo du Corte, 
barbeiro a cinco anos e Lu-
cão, barbeiro a cinco anos.  
Todos trabalham na região 
da Restinga e extremo sul 
de Porto Alegre. 

São profissionais com 
muita disposição e talentos 
da periferia que mudaram 
as suas histórias através 
da barbearia. Teve também 
convidados do evento que 
interagiram com a gale-

ra, como Erick dos Cortes, 
Kadynho Barber, Rafael 
Toledo, Roger Carvalho e 
na apresentação do evento 
ficou por conta do mano 
Finho e Maisson Lima. Na 
organização Christian Oli-
veira, Leila, kiti, Lucas 
Lima, Alemão du Corte e 
Demétrio e Dr Bigode. 

“Eu Christian como idea-
lizador deste evento, quero 
agradecer a todos os pre-
sentes que fortaleceram 
e ao convite do MARCELO 
CHIODO para a SUL BELE-
ZA de 2020, pois ele acre-
ditou no evento desde o 
início deste projeto. Agra-
deço nossos parceiros cul-
turais Cosmetic, Padaria e 
Confeitaria Mara, Ferragem 
Comercial Caravágio, Loja 
Aparecida, Loja Bamboo, 
Café do Bairro e ao Jornal 
Vitrine e Rádio Extremo 
Sul pela cobertura”, dis-
se Christian, ao encerar o 
evento. 

Dr. Bigode, Chistian Black Chick , Fabiano Coruja e Valtencir Cruz do Jornal Vitrine

Foto: Divulgação Barber Prime

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

992, un.

Lentilha
CBS
500g

990, un.

Maionese
Fugini
200g

994, un.

Pêssego
Schramm
450g

391, un.

Detergente louça 
Gota Limpa 
500ml

997, un.

Panettone
Festtone
400g

992, un.

Rocambole 
fatia 

998, un.

Papel Higiênico
Need 60m
12 rolos

909, un.

Arroz Branco 
CBS
5kg

691, un.

Esponja de 
Aço bombril Água Sanitária

Clarina 3l

994, un.

90

29

99

9,

3,

18,

kg.

un.

kg.

Cueca 
Virada M&N’S

Massa para
Tapioca
CBS - 500g 

Salgadinho 
festa 

Ofertas válidas 08/12 ou enquanto durarem os estoques.
Imagens meramente ilustrativas

291, un.

Biscoito 
Recheado 
Fomitos - 100g

Ofertas válidas até o 08/12/2019 ou enquanto durarem os estoques.
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AÇOUGUE E MERCADO

DOM MIGUEL

51 984.975.738
TELE VENDAS

As melhores Carnes para suas 
festas de Natal e Ano Novo!

Em frente aos bombeiros, rua da Figueira da Castelo 

Rua Paso Peruano, n° 65 - Vila Castelo | Bairro Restinga

Aberto de Domingo a Domingo
das 9 ás 22h (sem fechar ao meio dia)

reF sq e un inr ha aC                                       

os  s do id ao st !                        

OS BENEFíCIOS dA CARNE VERmELhA

nunca se viu tanta crítica a carne vermelha como nos últi-
mos tempos. mas será que isso tem algo de certo?

Ou é errado consumir a carne vermelha?
Todos sabem que existem churrascos e churrascos, mas 

nenhum se compara ao gaúcho. Uns dizem que é herança das 
épocas das missões jesuítas, outros dizem que é uma herança 
compartilhada com nossos vizinhos da fronteira.

Há quem fale que é herança das charqueadas, mas o que 
importa é uma coisa só, churrasco é um patrimônio do nosso 
estado.

Porto Alegre é aquela capital que cheira a churrasco nos 
finais de semana. Talvez Buenos Aires e montevidéu tenham 
isso também, mas nem se comparam à capital gaúcha. 

E não interessa se a carne é costela, vazio, ripa, picanha, 
maminha, salsichão ou um simplkes galeto. nunca é só um 
churrasco, seja em um grenal ou uma comemoração, Porto 
Alegre cheira à churrasco.

Apesar da onda de ataques à pecuária de corte, ninguém 
pode contrariar os benefícios da carne vermelha na alimen-
tação. Rica em vitamina b6 e b12, além de combater direto a 
anemia, a carne tem vários outros benefícios. 

mas o melhor de tudo é reunir os amigos na volta do fogo
Nunca vai ser só um churrasco!

máRCIO LOPES
Açougueiro há 20 anos apaixonado por churrasco 

Especialista em assados 
Contato 51 984.975.738 
Instagram @expecialist

Lavanderia
Chegamos para ajudar na sua rotina!

Acqua

Edredom - Tapetes  
Cama, mesa e banho
 Calçados - Cortinas 
Lav. de roupas a kg

Chegamos para ajudar na sua rotina!

@acqua_lavanderia16
LavanderiaAcqua.9

TELE
BUSCA 997.274.582
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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

BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS

ECON. NILO WULFF 253 
Restinga Nova

51 992.541.925

Mimo Bijuterias 
e Acessorios

981.812.692

Acesso 4, N 4955 - 4ª Unidade 

Restinga Nova

/marcia.espacodeleza

@marciavanusahairstylist

&
ESPAÇO DE BELEZA

Juntas Fazemos 
Negócios mais Fortes

Caderno Rosa | Edição 03 | 1ª Quinzena de Dezembro de 2019
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Aprender Espaço Terapêutico, um desejo, um 
sonho realizado e muitas histórias pra contar

O Aprender espaço terapêutico coordenado pela psi-
copedagoga Cibele Rebello surge efetivamente em 
março de 2010, a partir de um enorme desejo de 
orientar, intervir e ajudar diretamente nas dificul-
dades de aprendizagem de crianças em idade escolar 
e pré-escolar, bem como oferecer suporte as suas fa-
mílias neste processo de mudanças: do convívio fami-
liar, para o convívio social/escolar. Mas esse trabalho 
começou muito antes.

 Av. Nilo Wulff - acesso K, 2099 | sala 8 

 Fone: (51) 995.453.172 WhatsApp

Facebook: Aprender Espaço Terapêutico

Instagram: aprenderespacoterapeutico

Contatos:

Equipe reunida para juntos melhorarem ainda mais o atendimento aos 
clientes do aprender Espaço Terapêutico

“Minha mãe, Maria Cristi-
na dos Santos, diz que ser 
professora era meu dese-
jo desde sempre. Iniciei 
minha carreira fazendo 
magistério e a partir do 
segundo ano já comecei a 
trabalhar em escola parti-
cular e nunca mais parei. 
Me formei em pedagogia 
supervisão escolar e atuei 
durante muitos anos na 
coordenação pedagógica 
de escolas particulares e 
públicas. Administrei uma 
escola infantil durante 12 
anos e durante todo esse 
tempo presenciei muitas 
dificuldades de aprendi-
zagem e práticas inade-
quadas para alcançar os 
objetivos propostos. Uma 
dicotomia entre o fazer e o 
resultado alcançado e sur-
giam muitas perguntas”, 
conta Cibele

Estas questões motiva-
ram a realização de duas 
especializações: psicope-
dagogia e neuropsicope-
dagogia, que lhe deram 
entendimento sobre as 
questões envolvidas no 
aprender: De que forma 
se aprende? Como a me-
mória funciona? Quais 
as etapas do desenvolvi-
mento e o que é possível 

alcançar em cada fase 
dele? Enfim, suporte para 
trabalhar com competên-
cia nesta área que atua 
hoje e na qual consegue 
orientar e participar do 
desenvolvimento de tan-
tas pessoas.

O Aprender foi cres-
cendo e a equipe amplian-
do, dando conta de uma 
demanda da comunidade 
que buscava por atendi-
mento de qualidade com 
preços justos.

Oferece um espaço 
diferenciado, ambiente 
acolhedor, climatizado, 
seguro e bem localizado. 
A equipe é formada por 
profissionais especializa-
dos: psicopedagoga, neu-
ropsicopedagoga, fono-
audióloga, nutricionista, 
psicólogas, arteterapeu-
tas e terapeuta com abor-
dagem holística.

Alguns pilares nor-
teiam a de atuação dos 
profissionais, são eles:

- Resgatar o desejo de 
aprender

- Promover momentos de 
reflexão referente aos sen-
timentos e emoções que di-

recionam nossas ações;

- Possibilitar, de forma 
eficiente e humaniza-
da, o desenvolvimento 
de competências e habi-
lidades para lidar com 
as adversidades do nos-
so cotidiano.

Hoje completando 
10 anos no bairro Res-
tinga, o Aprender espa-
ço terapêutico é uma 
equipe multidisciplinar 
formada por maioria 
feminina (apenas um 
homem). Um grupo 
forte de mulheres em-
preendedoras que ba-
talham muito, estudam 
e lutam diariamente 
por um mundo melhor, 
um bairro mais seguro 
e digno, um lugar que 
todos possamos se or-
gulhar.

Cibele é uma das 
mais de 200 mulheres 

que fazem parte do 
Empreendedoras Res-
tinga SA e em nossa 
conversa também fala 
sobre a importância 
deste projeto. “O Em-
preendedoras Restinga 
trouxe mais visibilidade 
aos estabelecimentos 
comerciais e prestações 
de serviços de qualida-
de que temos, gerencia-
dos por mulheres.  Pro-
porcionou a formação 
de uma grande rede de 
relações, troca de servi-
ços e saberes. Provocou 
mudanças positivas 
para que essas mulhe-
res pudessem olhar 
com mais profissiona-
lismo e empreendedo-
rismo para seus negó-
cios, impulsionando o 
crescimento e aprimo-
ramento dos mesmos”, 
finaliza a empreende-
dora. 

Foto: Divulgação
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Boutique Sonho de Mulher e Dtraje Moda Masculina 
deram um toque de requinte para o bairro

Maria Eloina Martins, ou simplesmente Elo, como é co-
nhecida pelas clientes da Boutique Sonho de Mulher e 
DTraje Moda Masculina, é natural de São Vicente do Sul, 
uma pequena cidade do interior, próxima à Santa Maria. 
Mãe solteira aos 18 anos, seguiu o exemplo de muita gente 
daquela época e aos 19 anos resolveu tentar a sorte na 
capital.

Boutique Sonho de Mulher e DTraje Moda Masculina preparadas com looks 
para o Natal e Ano Novo

Fotos: Divulgação

Recebeu um convite para traba-
lhar como doméstica numa casa de 
família, uma difícil decisão difícil 
para aceitar, pois teria de vir só ela. 
Mas veio mesmo assim, deixando 
sua filha Daiane Martins aos cuida-
dos do avós na cidade natal. 

Jovem e com pouco estudo, fo-
ram anos trabalhando como domés-
tica com várias famílias diferentes, 
também como babá e cozinheira. 

Seu primeiro emprego fora da área 
foi numa empresa de aparelhos au-
ditivos como serviços gerais. 

Neste tempo, conciliou trabalho 
estudo, concluindo o ensino fun-
damental em supletivo no Colégio 
Uruguai e o ensino médio também 
em supletivo no Monteiro Lobato, 
já que saiu do interior com apenas 
a 5ª série. 

Ela tinha sonhos, e na busca de 

realiza-los, em um determinado 
momento de sua vida, optou por 
trabalhar em dois empregos, era 
doméstica de dia e garçonete de 
noite. No bar as pessoas se encan-
tavam com sua dedicação e atendi-
mento e muitas sugeriam que ela 
devia ter seu próprio negócio, pois 
esta dedicação e força de vontade 
era um indicativo que teria sucesso 
e isto foi alimentando seu sonho de 
ter uma loja.

Dona Maria Helena Sesti, uma de 
suas patroas quando trabalhava de 
doméstica, lhe ensinou a economi-
zar, que foi um grande incentivo 
pra guardar dinheiro pra quando 
surgisse alguma boa oportunidade, 
e ela veio. Mauricio Cardoso, seu 
antigo chefe, era dono de uma con-
fecção de roupas femininas e estava 
fechando o negócio. Lhe perguntou 
se tinha interesse em ficar com as 
roupas. Topou de cara e ficou com 
umas modinhas.

Anteriormente já havia falado 
com sua massagista que seu sonho 
era abrir uma loja. Com esta opor-
tunidade que surgiu, foi correndo 
contar pra ela que por sua vez suge-
riu uma loja que estava desocupada 
na Rua Eugênio Rodrigues, assim 
nasceu a Elo Modas em outubro de 
2011. Apesar do espaço pequeno, 
ficou ali até junho de 2013, quando 
soube de um ponto vago na Av. Nilo 
Wulff, 247. Foi correndo e fechou 
negócio com dona Maria do Carmo, 
com quem estabeleceu fortes laços 
de amizade e de quem é inquilina 
até hoje. 

Nisto a filha, Daiane Martins já 

Boutique Sonho de Mulher 
 Av. Nilo Wulff, 245 – Fones: (51) 

3084.1482 / 99322. 1182 WhatsApp
Facebook: Boutique sonho de Mulher

Instagram: bsonhodmulher

Contatos:

adulta, havia vindo morar com ela 
na Restinga e passou a ser sua sócia 
na loja, com novo endereço, novos 
sonhos e novo nome, agora Sonho 
de Mulher. 

Algum tempo depois, surgiu a 
oportunidade de abrir uma loja 
dentro do Condomínio Terra Ville, 
nascendo a Boutique Sonho de Mu-
lher. Mas vida de empreendedora 
é assim, com riscos, foram apenas 
três meses para ver que o negócio 
não deu certo. Apesar disso, teve 
uma aprendizado ao atender um 
público mais exigente, percebendo 
que poderia trazer o mesmo con-
ceito de exigência para a Restinga. 
Tirou tudo do Terra Ville e trouxe 
para o bairro, inclusive o nome, mu-
dando o nome da loja na para Bouti-
que Sonho de Mulher em um espaço 
maior ao lado da antiga loja que por 
sua vez passou a se chamar DTraje, 
atendendo ao público masculino, 
isto em outubro de 2016.

Para elo e Daiane, coragem, de-
terminação e autoconfiança são 
fatores decisivos para o sucesso de 
qualquer pessoa ou qualquer negó-
cio. “Estamos possuídas por uma 
inabalada determinação, mas pro-
curamos sempre nos manter humil-
des e despidas de qualquer orgulho 

exacerbado”, disse Elo. 
A Boutique Sonho de Mulher é 

hoje uma das lojas mais badaladas 
da Restinga, mas ainda assim suas 
proprietárias viram no Projeto Em-
preendedoras Restinga uma opor-
tunidade de buscar mais conheci-
mento profissional proporcionado 
pelos eventos que são promovidos 
e pela troca de experiências com 
outras empreendedoras do bairro. 
“Além de nos apropriarmos de 
conhecimento, estamos aumentan-
do nossa rede de relacionamento, 
muito importante não apenas pra 
nossas lojas, mas também para 
a nossa evolução como pessoas”, 
disse Daiane. 

As duas finalizaram agrade-
cendo ao Jornal Vitrine pela opor-
tunidade de contar um pouco da 
história da empresa e a sua família 
que apesar de distantes fisicamen-
te, estavam presentes em todos os 
momentos, inclusive nos mais difí-
ceis. “É muito bom poder contar um 
pouco da nossa história. As lojas 
são populares no bairro, mas até 
chegar neste momento, passamos 
por muitas dificuldades e muitos 
perrengues que as pessoas nem 
imaginam”, concluiu Elo.  

Dtraje :Moda Masculina 
 Av. Nilo Wulff, 247 – Fones: (51) 

3084.1482 / 99313.5910 WhatsApp
Facebook: Dtraje Moda Macsculina

Instagram: dtrajemodamasculina



12 Jornal Vitrine Gaúcha • 1ª Quinzena de Dezembro • 201912

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
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

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

amelia_modas_fm      Fernanda bonyfacyo
986.434.854

Av. Vereador Milton Pozzolo de 
Oliveira, n 31 - Restinga Velha

Moda  e MasculinaFeminina

MODA

Jequeti, Lingeries, Semi jóias, Roupas Infantis e Acessórios

51 985.733.193
Josse Variedades

Av. Nilo Wul 902 - Loja 3
(frente a escola Ananda Marga)

@feiraodasguriasrestinga

51 998.340.543

VENHA EXPOR CONOSCO!
Rua Eng. Oscar de Oliveira Ramos, 4162

@feiraodasgurias

Tudo começou através de uma proposta de emprego, faziam al-
guns meses em que Josiane Carvalho, 32 anos, estava trabalhan-
do por conta como vendedora de roupas. Em uma de suas visitas 
para divulgação e venda, foi lhe oferecido de assumir um banho e 
tosa que ficava no fundo de um consultório veterinário.

Josiane e Miriam com o mesmo gosto em comum pelos animais e pelo 
empreendedorismo

Pet das Gurias, atenção com os donos e carinho 
com os animais

Fotos: Divulgação

Ela sem ter noção nenhu-
ma de estética animal a não 
ser com os seus peludinhos 
que sempre teve em casa 
ela mesma cuidava, ficou 
na dúvida se enfrentaria ou 
não este novo desafio. Pediu 
Conselho ao meu marido e 
perguntou se ele assumiria 
as despesas da casa até fir-
masse a pet. Ele sem pesta-
nejar de imediato deu muito 
incentivo. Mas ainda assim 
Josiane não queria entrar 
num ramo sem saber um 
pouco mais a respeito, então 
com a ajuda de um grande 
amigo fez o curso básico de 
banho e tosa, em seguida as-
sumiu o ponto e começou a 
trabalhar. 

“Sempre fui sincera com 
meus clientes, falava que 
era nova no ramo e que fa-
ria o possível para fazer o 
que eles queriam, pois não 
tinha muita prática. As ve-
zes demorava horas num 
único peludinho e mesmo 
assim eles entendiam e gos-
tavam do serviço”, revela 
Josiane

Com o passar do tempo 

em uma de nova visita ao 
mesmo amigo que ajudou 
com o curso, surgiu o in-
teresse de sua esposa Mi-
riam Beatriz Oliveira Suello, 
hoje sua sócia, em fazerem 
uma sociedade. Daí sur-
giu o nome Pet das Gurias, 
porque a princípio seria 
as duas trabalhando jun-
tas. Foram amadurecendo 
a ideia. Saíram do local em 
que atendiam e continuaram 
atendendo alguns em casa. 
Enquanto isso foram mon-
tando o novo espaço onde 
estão atendendo desde 15 
de setembro de 2018, quan-
do foi a inauguração. 

A Miriam também se es-
pecializou em assistência 
veterinária, curso de banho 
e tosa e outras especializa-
ções. A clientela começou a 
aumentar e com o passar de 
alguns meses o marido de 
Josiane também começou a 
trabalhar na pet. Ele já tinha 
o curso e nas suas folgas 
ajudava as gurias. Lembram 
que estão ainda em processo 
de aprendizado e que ainda 
há muita coisa a fazer no 

espaço, mas já conseguiram 
fazer um cantinho para os 
peludinhos que esperam por 
seu banho.

Elas também fazem parte 
do Projeto Empreendedoras 
Restinga. “Está sendo muito 
motivador, saber que tem 
tantas mulheres que não 
deixam as dificuldades do 
dia a dia, como filhos, afa-
zeres domésticos e tantas 
outras coisas atrapalha-
rem seus sonhos. Este pro-
jeto fez com que muitas 
pessoas conhecessem nosso 
trabalho e assim nos trou-
xe muitos clientes, além 
de também conhecermos o 
trabalho de outras mulhe-
res e nos tornamos clientes 
delas”, diz a empreendedora 
Josiane com o aval da sócia e 
amiga Miriam. 

Av. Nilo Wulff, 240 
Fones: (51) 994.337.228 
984.746.097 WhatsApp

Facebook: Pet das Gurias
Instagram: petdasgurias

Contatos:
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CUFA e Facebook capacitam cerca 400 pessoas, 
no Restinga, em Porto Alegre

C
om a quadra da Es-
cola de Samba Esta-
do Maior da Restin-
ga lotada, de manhã 

e de tarde, a Central Única 
das Favelas (CUFA) e o Fa-
cebook ofereceram cursos 
de capacitação em redes so-
ciais para empreendedores e 
microempresários da zona 
sul Porto Alegre. A capital 
gaúcha foi a quarta etapa 
da Kombi do projeto, que já 
passou por Belém do Pará, 
Distrito Federal e São Paulo. 
Ambas as instituições acre-
ditam ter contribuído para 
alavancar ainda mais a cir-
culação de capital na região 
da Restinga e bairros do en-
torno.

 “Hoje foi dia de mostrar 
a força empreendedora da 
periferia, em Porto Alegre. 
Tivemos duas turmas com 
empreendedores muito en-
tusiasmados com o apren-
dizado que receberam e, 
mais uma vez, a CUFA mos-
trou que a periferia é po-
tência, como faz por todo o 

Brasil e pelo mundo”, come-
morou Ivanete Pereira dos 
Santos, Dirigente Institucio-
nal da CUFA Rio Grande do 
Sul.

 A iniciativa contou com 
instrutores especialistas em 
Facebook e Instagram que 
instruíram os presentes a 
usarem as redes sociais para 
alavancarem os seus negó-
cios e empreendimentos.

 A programação do even-
to, que teve produção da 
InFavela, se dividiu em as-
suntos para todos os níveis 
de conhecimento - do básico 
ao avançado - das principais 
ferramentas digitais utiliza-
das no Brasil: Facebook, Ins-
tagram, Messenger e What-
sApp Business.

Agora a kombi segue para 
Belo Horizonte, no dia 14 de 
dezembro, e vai passar por 
mais outras quatro capitais 
brasileiras, percorrendo 
mais de 10 mil quilômetros 
e capacitando mais de 3 mil 
pessoas.

 

Dezenas de empreendedoras participaram e prestigiaram o 
evento

Todos os participantes receberam certificados de participação
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Ferragem Fortaleza, uma empresa quase trintona 
com uma mulher na linha de frente

Em setembro de 1992 nascia a Ferragem Fortaleza, 
um empresa familiar onde o aprendizado seu no 
dia a dia. “A dor ensina a gemer”, diz Glaci Veiga Be-
zerra, lembrando que é um antigo dito popular.

Glaci foi fundadora da em-
presa junto com o marido Di-
lermando Bezerra e conta que 
demorou bastante para saber 
atender bem no balcão, pois o 
ramo de ferragem possui mui-
tos itens. Todo mundo pegava 
junto, o filho Ricardo, com 11 
anos e a filha Tais, com apenas 
6 anos já ajudavam. 

Aprender onde estava cada 
coisa por vezes era o menor 
dos problemas, pois pior era 
enfrentar o preconceito, já 
que se tratava de uma mulher 
atendendo na maioria das ve-
zes homens e falando de igual 
pra igual sobre ferramentas, 
tintas, material para reforma, 
pintura, etc. Isto sim levou 
Galci a pensar muitas vezes 
em desistir, mas com muita 
persistência é possivelmente a 
ferragem mais antiga do bair-
ro, com 27 anos.

Foram anos árduos, com di-
versos percalços.  Por mais de 
20 anos a ferragem era na Av. 
João Antônio da Silveira, ao 
lado do Super Kan, mas o pro-
prietário tinha outros planos 
para o local e pediu o prédio. 
Foi um choque, ficaram sem 
chão num primeiro momento, 
mas quis o destino que deso-
cupasse uma loja na Rua Oscar 
de Oliveira Ramos e tudo se 

resolveu. Mudança feita, pro-
blema resolvido e ânimos um 
pouco aliviados, com a nova 
loja abrindo em 10 de abril 
de 2015. Só um pouco, pois 
a ideia era buscar um ponto 
próximo à antiga loja, na Av. 
João Antônio da Silveira onde 
trabalharam por tantos anos e 
já eram uma referência. 

Novamente Deus foi Gene-
roso e desocupou uma loja na 
João Antônio, ao lado da loté-
rica, um dos pontos mais mo-
vimentados do bairro.  Agora 
sim, tudo reestabelecido ra-
pidamente, em menos de 30 
dias, e melhor ainda, loja mais 
ampla e moderna. O que num 
primeiro momento foi um pro-
blema, acabara virando uma 
possibilidade de crescimento, 
pois abriram a ferragem ma-
triz ali e mantiveram a da rua 
Oscar de Oliveira Ramos, que 
passou a ser a filial, sendo ad-
ministrada pela filha Tais, a 
mesma que quando menininha 
de 6 anos já ajudava a família. 

Na matriz, ficou Glaci, Di-
lermando, o filho Ricardo e 
funcionário, também chamado 
Ricardo que com muitos anos 
trabalho com muita competên-
cia, é considerado como um 
membro da família.

Embora continue sendo 

Acesso T, 2077 
 Quase em frente ao Super Kan da Av. 

João Antônio da Silveira 

 Fone: (51) 3250.2050

Contatos:

Glaci com o filho Ricardo que lhe ajuda na loja desde pequeno, mantendo o 
negócio em família

Foto: Valtencir Cruz
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uma empresa familiar, é cons-
tante a preocupação em dar 
uma atendimento de qualida-
de e oferecer um variado mix 
de produtos no segmento de 
ferragem. Com isso ao longo 
dos anos foi superando pre-
conceitos, driblando crises 
econômicas e conquistando 
clientes assíduos, respeitosos 
e sobretudo amigos. 

Seguindo os passos do ma-
rido, sempre envolvido com 
o empreendedorismo do bair-
ro, Glaci passou a fazer parte 
do Projeto Empreendedoras 
Restinga AS, ampliando ainda 
mais sua rede de relaciona-
mento e participando de even-
tos e agregando conhecimento 
que refletem na melhoria do 
seu negócio. 

“Agradeço aos nossos clien-
tes pelo carinho ao longo des-
ses anos e ao Jornal Vitrine 
por nos dar a oportunidade de 
contar um pouco de nossa his-
tória”, finalizou Glaci. 



Jornal Vitrine Gaúcha • 1ª Quinzena de Dezembro • 2019 15

Empreendedora Karen Santos da KS Consultoria 
Empresarial ministra Palestra no SINE Porto Alegre Elas Podem

Na terça-feira (19/11), a empreendedora Karen Santos, uma das mais 
de 200 mulheres do grupo das empreendedoras Restinga, da KS Con-
sultoria Empresarial, foi uma das palestrantes no SINE Porto Alegre 
em evento comemorativo ao Dia Mundial do Empoderamento Feminino, 
comemorado naquele mesmo dia. 

Karen Santos – KS Consultoria Empresarial

Av. João Antônio da Silveira, 1690 - sala 02 

Fones: (51) 3093.2692 / 99329.2692 
WhatsApp
Facebook: kscontabilidaders
Instagram: kscontabilidaders

Contatos:

Karen falou com propriedade sobre o assunto

Elas podem, elas crescem e a cada dia evoluem mais em seus negócios

Foto: Divulgação KS Consultoria

Foto: Valtencir Cruz
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O tema abordado foi: "A MULHER NEGRA NO 
AMBIENTE CORPORATIVO DE TRABALHO", e con-
tou com a presença de personalidades, autorida-
des e especialistas no assunto, como o Presidente 
do SINE Nelson Beron de Carvalho Filho, Juliana 
Santiago, que idealizou o projeto, a presidente da 
FASC, Vera Ponzi, o Presidente da CODENE/RS, Cel-
so Procópio,  Maria da Graça Paiva, Coordenado-
ra Estadual para políticas para crianças e adoles-
centes,  Rodimar Silva, da Unidade de Direitos de 
promoção à igualdade social de Porto Alegre, entre 
outros;  que debateram sobre temas como racismo, 
sexismo, igualdade e direitos humanos.

Antes de entrar na palestra propriamente dita, 
Karen fez agradecimentos a todos. "Primeiramen-
te gostaria de agradecer o convite da Juliana, e a 
oportunidade que me foi dada por ela, juntamen-

te com o presidente SINE, parabenizar 
a todas nós mulheres, por este dia 19 
de novembro, onde comemoramos o dia 
mundial do empoderamento feminino; 
e, enfatizar que todos nós, enquanto so-
ciedade, devemos nos unir, e agir com 
o princípio da equidade. Não somos 
negros, brancos, mulheres, pobres ou 
homossexuais, somos seres humanos", 
concluiu Karen Santos.

O tema debatido no encontro vem 
ao encontro do Projeto Empreendedo-
ra Restinga que visa fortalecer não só 
o empreendedorismo local, mas o em-
poderamento feminino. Além disso, o 
tema ganha mais relevância ainda pelo 
fato de dia 20 de novembro ser o Dia da 
Consciência Negra, e Karen falou com a 
propriedade de ser uma empreendedora 
negra num ambiente coorporativo que 
apesar de a mulher estar cada vez mais 
conquistando seu espaço, ainda não 
conseguiu romper totalmente as barrei-
ras no racismo e do machismo.  

As empreendedoras Restinga não estão apenas po-
dendo, ELAS PODEM mesmo. Este foi tema do encontro 
num dos estandes da Feira do Livro 2019, realizado no 
sábado (09/11).  Ela Pode é um programa iniciativa do 
Instituto Rede Mulher Empreendedora com o apoio do 
Google, cujo objetivo é capacitar gratuitamente 135 mil 
mulheres brasileiras nos próximos dois anos. 

O objetivo final desta qualificação é empoderar essas 

mulheres economicamente, e para 
falar sobre isso a idealizadora do 
Empreendedoras Restinga, Roberta 
Capitão, participou da oficina fa-
lando da experiência no bairro com 
ações que fizeram o projeto virar 
realidade e alcançar mais de quase 
300 mulheres em cinco meses. Ro-
berta ressaltou algumas ações que 
às mantém na mídia, entre elas o 
Caderno Rosa no Jornal Vitrine e o 
Canal Empreendedoras Restinga no 
You Tube, além de diversas parce-
rias que proporcionam cursos, pa-
lestras e oficinas que levam mais in-
formação e qualificam as mulheres. 

Algumas empreendedoras da 
Restinga se deslocaram do bairro até 
o centro da capital para prestigiar a 
participação de Roberta, representar 
o barro e mostrar a força de nosso 
empreendedorismo feminino. 

Juntas Fazemos Negócios mais Fortes
Para marcar o Dia Mundial do Empreendedo-
rismo Feminino, a BPW Porto Alegre realizou 
na terça-feira (19/11), Dia Mundial do em-
preendedorismo Feminino, um painel com o 
tema: Juntas Fazemos Negócios mais Fortes. 
O papo aconteceu com três mulheres podero-
sas que trabalham para fortalecer e encorajar 
o empreendedorismo feminino por meio da 
organização de redes de relacionamentos, são 
elas:
A empresária e idealizadora da Confraria das 
Tops, Deise Vargas Tomazel; a também em-
preendedora, proprietária das clínicas odon-
tológicas Dentosul, a líder do movimento 
Empreendedoras Restinga, Roberta Capitão; 

e a gestora do projeto Sou Empreendedora e 
Coordenadora da Comissão de Capacitações 
Empreendedora BPW Porto Alegre, Marta Sar-
mento.
Juntas elas formam um time de sucesso, pois 
capacitam, orientam e incentivam outras mu-
lheres a quebrar barreiras e irem em busca de 
melhorarem seus negócios através da união 
de conhecimentos e desenvolvimento de no-
vas habilidades.
Nesse painel elas falaram sobre a diferença 
que uma rede empreendedora faz nas rela-
ções profissionais, proporcionando ações 
mais sólidas e direcionadas pelo desenvolvi-
mento de todas.
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Roberta Capitão Coimbra sonhava em ser Dentista, mas virou protética, proprietária 
de uma Clínica Dentária e idealizadora de um projeto que fez um rebuliço positivo no 
empreendedorismo local

Estudante de escola pública no início dos anos 90, 
sua única opção era tentar a faculdade pública 
(UFRGS) que já naquela época, era a mais concorri-
da do estado. Assim começou a história de Roberta 
Capitão Coimbra, com 20 anos e operadora de call 
center que driblou as dificuldades e virou uma 
empreendedora de sucesso no segmento dentário 
e hoje ganha destaque nos principais veículos de 
comunicação do estado por ter idealizado o Projeto 
Empreendedoras Restinga SA.

Roberta e a irmã Renata, trabalhando com um sorriso de quem ama o que faz

Foto: Divulgação Dento Sul

Lá 1991, dinheiro para cursinho 
nem pensar. “Minha família pobre 
(minha mãe merendeira de escola 
pública e meu pai autônomo em 
pequenas reformas e hidráulica) se 
esforçavam para manter 3 filhos, 

eu sou a do meio. Naquela época 
não tínhamos PROUNI, COTAS nem 
ENEM e apesar de várias tentativas, 
não consegui entrar para a faculda-
de de odontologia”, conta Roberta. 

O curso Técnico de Prótese Den-

tária foi a solução para trabalhar 
mais perto dos dentistas e assim foi 
feito. Fez o curso na Escola pública 
Ernesto Dorneles à noite e trabalha-
va numa farmácia de manipulação 
durante o dia para custear o mate-
rial que tinha custo muito elevado. 
Assim, com muita dificuldade, con-
cluiu o curso e se tornou TÉCNICA 
EM PRÓTESE DENTÁRIA.

Começou a carreira num labo-
ratório improvisado no quarto que 
dividia com a irmã (na época com 
10 anos) e hoje é a Dra. Renata Ca-
pitão, pós-graduanda em implanto-
dontia e prótese dentária, da qual 
Roberta sempre fala com muito or-
gulho.

Naquele momento precisava ter 
clientes (seu público eram os den-
tistas e não o cliente final) e come-
çou a visitar consultórios e clínicas 
odontológicas oferecendo seu ser-
viço. Começou fazendo trabalhos 
para dentistas da Restinga, até que 
conheceu a Dra Tais Carvalho, uma 
jovem Dentista muito talentosa e 
carismática que veio a ser sua só-
cia. Nesta época ainda era CLT num 
call center, mas devido à grande de-
manda de próteses pediu demissão 
e virou Empreendedora. Fez muitos 
cursos de atualização na área, parti-
cipou de congressos sempre com a 
intenção de oferecer o melhor para 
seus clientes.

“Nosso diferencial era e é até 
hoje o fato de que as próteses ficam 
prontas num menor tempo pela fa-
cilidade de termos o laboratório 

junto com o consultório, garantin-
do o sucesso da união Protética/
Dentista”, destaca a empreendedo-
ra.

A primeira grande dificuldade 
veio com o término da sociedade. 
A Dra Tais sempre muito inteligen-
te, passou em concursos públicos e 
precisou de dedicação exclusiva ao 
novo desafio. Foi aí que além do la-
boratório de prótese, precisava ago-
ra administrar uma clínica, nascen-
do então a Dentosul em 2004, uma 
Clínica Odontológica na Restinga 
cuja proprietária era um Protética. 
Por este fato havia muito preconcei-
to de dentistas que não aceitavam 
trabalhar numa clínica de uma Pro-
tética, além de preconceito com o 
bairro Restinga. Em contra partida 
profissionais maravilhosos aceita-
ram fazer parte desta equipe e jun-
tos foram dia a dia conquistando a 
confiança dos pacientes.

Na parte administrativa, outro 
grande desafio, foram muitos erros, 
uns por falta de informação, outros 
por ingenuidade, que geraram mui-
ta dor de cabeça, muitas noites de 
insônia, mas que foram sendo su-
perados pela determinação e pela 
busca de conhecimento. Busca esta, 
que se manteve constante até hoje, 
através de pesquisa, consultorias, 
cursos, enfim, tudo que possa agre-
gar na saúde financeira da empresa 
e na melhoria do atendimento, sem-
pre no sentido de prestar um servi-
ço de qualidade na Restinga. 

Apesar de todo esse investimen-

to da qualidade dos equipamentos 
e dos serviços, Roberta percebeu 
que muitas pessoas não vinham na 
Dentosul por ela estar na Restinga, 
o que fez com que em 2018 mon-
tasse uma filial no bairro Hípica, 
onde não havia tal preconceito.Com 
as duas clínicas conseguiu parâme-
tros que reforçaram sua tese de que 
o preconceito com o bairro impedia 
que a qualidade da sua empresa 
fosse percebida, pois sequer era 
avaliada por ser na Restinga. 

Foi dessa percepção que surgiu 
as Empreendedoras Restinga.um 
projeto nascido do desabafo de 
uma voz solitária, mas que ganhou 
adeptas que tinham o mesmo sen-
timento, se tornando um grande 
coral de quase 300 vozes que jun-
tas conseguiram ser ouvidas, per-
cebidas e assim mostraram que na 
Restinga tem produtos e serviços 
de qualidade para qualquer público. 

“Com o projeto conheci muitos 
serviços que não sabia que existiam 
aqui na Restinga. A procura pela 
Dentosul aumentou porque as pes-
soas identificam a credibilidade do 
projeto com a minha pessoa”, fina-
lizou a empreendedora, hoje com 
42 anos. 

Av. João Antônio da Silveira, 1911 
Sala 302 | Restinga 
 Fone (51) 3250.2171

Site: www.dentosul.com.br

Contatos:
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TROCA DE ÓLEO
15W40 SEMI SINTÉTICO
OU 5W30 SINTÉTICO

99,99
Carro popular
até 4 litros 

Carro popular 

79,99

GEOMETRIA 3D
+ BALANCEAMENTO + RODÍZIO 
KIT

BALANCEAMENTO – GEOMETRIA 3D - SUSPENSÃO
FREIOS - BATERIAS – ALINHAMENTO DE RODAS

TROCA DE ÓLEO E FILTROS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
LIMPEZA DE ARREFECIMENTO 

14 anos
INOVANDO

PARA VOCÊ

Av. João Antônio da Silveira, 220 - Restinga - RS
513261 .0952    51 981082157

Orçamento de
Suspensão GRÁTIS

185 6515
195 5515
195 6015 

175 7013
,00R$ 189

,90R$ 269

Promoção 
Pneus Novos

Parcelamos até
10X no Cartão

Natal Feliz
e Próspero 

Ano Novo 

Super Kan realiza ação 
de endomarketing sobre 
o Novembro Azul 

O objetivo foi utilizar o 
período de novembro para 
reforçar os cuidados com a 
saúde, alimentação e hábitos 
saudáveis entre os homens, 
além de chamar atenção 
para os exames preventivos 
e check ups periódicos.

A empresa realizou ações 
em cada unidade da rede, 
sorteou brindes e proporcio-
nou cuidados com a beleza 
masculina, os responsáveis 
por dar uma realçada no vi-
sual da nossa equipe foram 
o Roger Carvalho, Gere e 

Emanoel da PONTO BLACK, 
reconhecida barber shop da 
região, que oferece atendi-
mento diferenciado, cortes 
especiais, além de cursos e 
treinamentos exclusivos.

O mês de novembro é 
mundialmente conhecido 
como Novembro Azul, com 
ações que abordam a impor-
tância da saúde masculina 
através da conscientização 
sobre o câncer de próstata e 
sua necessidade de preven-
ção. 

O Super kan, rede de supermercados que 
conta com duas lojas na Restinga e uma na Hí-
pica, realizou nos dias 18, 19 e 20 de novembro 
a ação “Saúde em primeiro lugar, a prevenção 
é a melhor opção”, dedicada à conscientização 
da saúde masculina entre seus colaboradores. 

Foto: Divulgação Super Kan

Foto: Divulgação Liga

Foto: Valtencir Cruz

Emanoel, Roger e Gere (PONTO BLACK) junto da equipe Super Kan

Liga de Futebol Sete da Restinga 
Campeonato 50 anos terá final 
no domingo 08/12

2019 chegando ao fim e a Liga de Futebol Sete da Restinga encer-
rando o ano com chave de ouro, mantendo o sucesso do futebol de 
várzea no bairro com jugos emocionantes, disputados e sobretudo 
com muita disciplina, 

Depois dos jogos de ida e 
volta, já se sabe quem serão 
os finalistas. Cosmos e Res-
tinga foram os mais fortes ao 
longo da competição e farão 
uma disputa justa por tudo 
que apresentaram em 2019. 
Dois times copeiros, com tra-
dição na Restinga. Qualquer 
que venha a ser campeão 
certamente terá o reconhe-
cimento do outro, pois aci-
ma de qualquer rivalidade, 
prevalece o respeito entre os 
atletas que na sua maioria 
são amigos no dia a dia. 

Disputando o 3º lugar, outros dois 
times com tradição, Cobal e Cosmos, 
frequentadores assíduos de deci-
sões e qualquer um que leve a taça, 
será por merecimento. 

Na próxima edição estaremos di-
vulgando os detalhes da final e pu-
blicando o pôster do campeão de 
2019. De antemão parabenizados 
os diretores dos times, a diretoria 
da liga, atletas e árbitros que jun-
tos proporcionam ao longo do ano 
momentos de disputa com descon-
tração, amizade e um futebol muito 
bonito nas manhãs de domingo na 
Restinga. Restinga decide com Cosmos o título de 2019

Cobal decidirá com Botafogo o 3º lugar

1º e 2º lugar - Cosmos x Restinga 
3º e 4º lugar - Cobal x BotafogoFINAL 
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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!

 

redehorto.com.br/matriculas2019

3259-1113
Mais Informações

Matrícula Online 

Educação Infantil Ensino Fundamental Aulas de Robótica 

Foto: Valtencir Cruz

Foto: Divulgação

Greve nas escolas estaduais 
ganham força na zona sul
A greve da educação, iniciada no dia 18 de novembro, segue 
crescendo e recebendo apoio contra o pacote do governo 
Eduardo Leite, que atinge direitos históricos da categoria.

E
ntidades representativas 
do funcionalismo público, 
universidades federais e 
sindicatos de professores 

são algumas das que enviaram ma-
nifestações de solidariedade aos 
educadores gaúchos.

Já ultrapassamos a marca de 
1.500 escolas paralisadas e todos 
os dias novas instituições aderem 
à greve, que vem se consolidando 
como uma das maiores da trajetó-
ria de lutas do sindicato.

A greve extrapolou os muros das 
escolas e tomou as ruas do estado, 
além da comunidade, conta com 
quase 300 moções de apoio de 
Câmaras Municipais e a histórica 
manifestação da Famurs, entidade 
que congrega prefeitos e gestores 
de todas as 497 cidades gaúchas. 

Professores de escolas do Extre-
mo sul e Restinga estão realizando 
permanentemente ações de apoio à 
greve da categoria, com passeatas 
e panfletagem em pontos estra-
tégicos da região. Na quarta-feira 
(27/11) foi em Belém Novo, com 
ato na sinaleira, na praça central 
do bairro. Na quinta-feira, dia 28, 
foi a vez da Restinga, com várias 
escolas da região participando de 
uma passeata que saiu da Av. Av, 
João Antônio da Silveira, na altura 
do Super Leve Mais, até a Esplana-
da da Restinga. Durante o percurso 
professores e alunos carregavam 
faixas e cartazes identificando 
suas escolas e protestando contra 
o pacote do Governador Eduardo 
Leite.

Manifestação percorreu a principal avenida da Restinga

Em nota Professores da Escola 
Raul Pilla se justificam para a 
comunidade sobre a greve
Atendo a solicitação dos professores, estamos divulgando uma nota onde 
os professores apresentam suas justificativas para aderirem à greve do 
magistério estadual. Como de costume e por sermos um veículo de comu-
nicação da comunidade, atendemos ao pedido, mas não emitimos opinião, 

visto que se trata de assunto polêmico que divide muito as opiniões.

NOtA dA ESCOLA:
PORQUE ESTAMOS EM GREVE! A es-
cola Estadual de Ensino Médio Raul 
Pilla, vem a público esclarecer os mo-
tivos pelos quais está em greve, jun-
tamente com muitas escolas do extre-
mo sul. Nosso governador Sr. Eduardo 
leite, resolveu enviar um pacote para 
ser votado pela assembleia legislativa, 
“um pacote de mudanças” que atinge 
em cheio, todo o magistério público. A 
única garantia de uma sobrevivência 
mais ou menos digna está em nosso 
Plano de Carreira. Mudança de nível, 
triênios, quinquênios, difícil acesso, 
adicional noturno, tudo isto, que faz 
parte da construção de nossas car-
reiras, serão retirados. Segundo nos-
so governador, a folha do magistério 
onera os cofres públicos. Portanto, 
para equilibrar as finanças públicas, é 
necessário desmontar o Plano de Car-
reira do Magistério. Além de todos as 
perdas salariais, a educação pública 
também corre o risco de terminar. Pois 

sem professores, como as escolas irão 
funcionar? O fechamento de escolas, 
a diminuição das turmas, faz parte de 
um plano que aos poucos vem atingin-
do toda a rede estadual. Ao mudar o 
Plano de Carreira do Magistério Públi-
co Estadual, o Sr. Governador atinge 
frontalmente os direitos adquiridos, 
em luta árdua durante estes últimos 
40 anos. Além das perdas econômicas, 
também será tirado o orgulho de ser 
professor, a motivação para crescer na 
carreira, porque não vai mais existir. 
Sabemos que nosso estado está endivi-
dado, mas o motivo desta dívida, sem 
dúvida não é o salário dos professores. 
Pois nunca foi pago os dois mínimos e 
meio de piso básico, e amarguramos 
mês a mês, ida ao banco para adiantar, 
nosso próprio salário. Sabemos que 
todo o funcionalismo público amarga 
com o descaso do governo estadual, 
mas agora com “este pacote”, chega-
mos ao fundo do poço. 

Em reunião, professores decidiram pela adesão à greve e emitiram nota



Jornal Vitrine Gaúcha • 1ª Quinzena de Dezembro • 2019 19



20 Jornal Vitrine Gaúcha • 1ª Quinzena de Dezembro • 2019 gEral

Av. João Antônio da Silveira, 487 - Restinga

Formando Atletas para a vida.Formando Atletas para a vida.

51 996.819.565     51 996.819.565     

GB
Show de Bola

 dea  h Fn uil teo bc os lE

Desde 12.11.2011

Escolinha de
FUTEBOL
Masculino e Feminino

Escolinha de
FUTEBOL
Masculino e Feminino

MATRÍCULAS 
2020 ABERTAS
MATRÍCULAS 
2020 ABERTAS

Primeira escolinha de Porto Alegre a dar 
assistência médica e seguro de vida aos atletas. 

Participação em Estaduais 
Viagens

Professores Qualificados

Participação em Estaduais 
Viagens 

Professores Qualificados

diretor do Instituto Estadual 
de Cinema do Rio Grande do 
Sul visita o Estação Cidada-
nia na Restinga

N
a terça-feira (12/11) O Es-
tação Cidadania Restinga, 
recebeu a visita de autori-
dades e do Diretor do Ins-

tituto Estadual de Cinema do Rio 
Grande do Sul e Diretor do filme 
Legalidade, José Brito. Estre as au-
toridades estavam Luciane Xerxene-
vsky, chefe de gabinete da Secretaria 
de Inovação, Ciência e Tecnologia e 
a Gisela Perez, Coordenadora Insti-
tucional do Festival Internacional de 
Cinema de Cartagena (FICCI), consi-
derado o maior e mais velho evento 
de cinema da América Latina, que 
trabalha com a diversidade étnica 

com a cidade de Cartegena e o es-
tado da Colômbia com a presidên-
cia Gestora Cultural  dos assuntos  
Afro  no Ministério  do interior  da 
Colômbia.

 Na ocasião, José Ventura relatou 
resumidamente a história da comu-
nidade, do espaço e como este equi-
pamento público veio a ser instala-
do na Restinga, um dos bairros mais 
populosos de Porto Alegre e pouco 
assistida pelo poder público, espe-
cialmente no tocante à laser e cul-
tura, destacando a importância do 
Estação Cidadania, que inicialmente 
era chamado de CEUS.  

Estação Cidadania conta com uma sala de cinema de última geração

Foto: Divulgação

PROERd forma mais 
uma turma no Chapéu 
do Sol

na tarde do dia 29 de dezembro foi realizado a formatura 
do PROERD no Bairro Chapéu do Sol, a Escola de Edu-
cação infantil Cantinho do Sol tendo uma turma de 35 
crianças assistidas. O Comandante da Companhia, Capi-
tão Argemi e representantes das escolas pais e lideranças 
comunitárias prestigiaram o evento. O responsável pelas 
aulas e todo o evento foi Sargento Júlio.

O 
Programa Educacional de 
Resistência as Drogas e 
a Violência (Proerd), no 
Brasil é organizado pela 

Câmara Técnica Nacional, vincu-
lado ao Conselho Nacional de Co-
mandantes-Gerais, tem o objetivo 
de desenvolver uma ação conjunta 

entre o Policial Militar devidamen-
te capacitado (policial instrutor 
PROERD), professores, especialis-
tas, estudantes, pais e comunida-
de, para prevenir e reduzir o uso 
de drogas e a violência na comu-
nidade escolar gaúcha.

35 crianças assistidas na Escola de Educação Infantil Cantinho do Sol

Foto: Comunicação 21º BPM

   erralheriaRS

998.441.030
otavioserralheria@gmail.com
Rua 7116, n 57 - Restinga

  PORTÕES CONTRA PESO PIVOTANTES E DE CORRER
  PERCIANAS - MEZANINO - CORRIMÃO - TELHADOS 

  ARTESANATO - POLICARBONATO - ESCADAS - PERGOLADOS 
  ARTESANATO - REFORMA EM GERAL

Otávio Rodrigues
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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

Público já aguarda o próximo evento

Foto: Valtencir Cruz

51 993.601.608

XIS CARNE

XIS FRANGO

XIS CALABRESA

XIS BACON

XIS FAMÍLIA PICADÃO 3MINI

PETISCOS

BATATÃO

TORRE

PETISCOS

XIS FAMÍLIA GOLD 

c/ até 4 Sabores

Strogonoff + Coração Bacon, Calabresa

Confira a taxa de entrega

XIS DOUBLO

XIS CORAÇÃO

XIS STROGONOFF 

XIS TUDO

Agora com uma 

Novidade!

MC NALDO

R$ 20,00

MC NALDO

Naldo
Lanches

Naldo
Lanches

EJA/ ANtIGO SUPLEtIVO 
AGORA NA ZONA SUL

PARA mAIORES INFORmAçõES: 

(51) 30302021 ou (51) 999302021 WhatsApp
ESCOLA UNIFOCARE 

Avenida Otto niemeyer 2370 (Polo Ulbra Zona Sul)
hORáRIO dE AtENdImENtO:

 Segunda a quinta-feira, das 09h à 20h, 
Sextas das 09h às 17h e sábados das 09h às 13h. 

Concluir os estudos ficou 
mais fácil e mais perto, te-
mos uma novidade na zona 
sul de Porto Alegre, a escola 
Unifocare localizada na Ave-
nida Otto Niemayer 2370/ 
Cavalhada está iniciando o 
processo seletivo para bol-
sas de estudo na educação 
de jovens e adultos (EJA), 
tanto para o ensino funda-
mental quanto para o ensino 
médio, as bolsas são de até 
100%.

As aulas são uma vez por 
semana, no turno de prefe-
rência do aluno, manhã, tar-
de, noite ou aos sábados.

As previsões de início das 
aulas são ainda neste mês de 
dezembro.

Para participar do proces-
so seletivo o candidato deve 

ter no mínimo 18 anos, com-
parecer na escola Unifocare, 
munido dos seus documen-
tos pessoais (RG, CPF e Com-
provante de residência) as 
Inscrições para o ensino fun-
damental não necessitam do 
histórico escolar, porém en-
sino médio é obrigatório a 
apresentação do documento 
no ato da inscrição.

A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) é uma modali-
dade de ensino, que perpas-
sa todos os níveis da Edu-
cação Básica do país. Essa 
modalidade é destinada a 
jovens e adultos que não de-
ram continuidade em seus 
estudos e para aqueles que 
não tiveram o acesso ao En-
sino Fundamental e/ou mé-
dio no tempo certo.

Estrutura moderna e bem localizada, ao acesso de toda a zona sul

Concurso top Faces 2020

O concurso Garota e Ga-
roto Face Models 2020 pro-
movido pelo Professor Gu-
gas Conrad e a produtora e 
organizadora Tais Maciel, 
aconteceu na noite do sába-
do (23/11), na Associação 
Comunitária núcleo Espe-
rança e além de mostrar a 
beleza das meninas e meni-
nos em diversas categorias, 

contou com desfile de mo-
das da Loja Aparecida, desfi-
le calçados e de fantasias da 
Loja Lisa Fantasias. Entre os 
patrocinadores estão: Pan-
quecaria e lanches da Tia, 
Oxumgobarana, Mercado do 
Baixinho, Loja Aparecida, 
Mundo Virtual, exclusive, 
Pipoca de Cinema, By Kelly 
Modas, Bufett bar, Ferragem 

Outono, Amigo Cão, Chef 
Nonô. Padaria e Confeitaria 
Mara, Renascer da Esperan-
ça, Bravo Delta, Neno Gas, 
Pedrinho da Tinga, Thatys 
Decorações, Gráfica Co-
municação Visual, Jornal 
Vitrine, Gráfica Vitrine Co-
municação, Gui Films, Nem 
calçados, Lisa Fantasias.

VENCEdORES dO CONCURSO

tOP FACES
melissa goulart - Top
Vitória de Araújo – 1ª princesa

CAtEGORIA INFANtIL FEmININO
Alexandra Silva -  Revelação
maria Luiza -  Princesa
Luana Borges - Simpatia 

CAtEGORIA INFANtIL mASCULINO
Luiz Abraão - Top mister
Pyetro Vieira – 1º Príncipe 
Jean Vitor - 2º Príncipe

CAtEGORIA tEEN
Julia Braga -Top
gabriela Sieg – 1ª princesa
médellyn Silva- 2ª princesa e sim-
patia 
karen Fernanda Assis - Top
karen keturyn – 1ª princesa
ketlyn Campos - 2ª princesa 

CAtEGORIA AdULtO:
Paula Schuaste - Top e Destaque 
Thiely de matos - 1ª princesa 
Paola moraes - 2ª princesa

CAtEGORIA PLUSSIZE: 
Dieniffer gomes

CAtEGORIA SêNIOR 
Rosa maria

mAdRINhAS E PAdRINhOS dO 
EVENtO:
micaella Castro
Pedro Castro
Daniele Lins 
Daniel Lins
Valéria vidarde
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual
Tirinha

Cruzadinha

ÁRIES  21/03 a 20/04

A Lua Nova da semana pede de você 
discernimento e consciência sobre como 
deve atuar com os investimentos e a car-
reira. É importante entender que você está 
passando por um novo ciclo profissional e 
existe o desejo de obter maior autonomia e 
independência financeira. 

AMOR: É uma semana positiva para an-
corar as metas em comum e promover 
planos mais elaborados para o futuro. O 
céu também favorece viagens e você verá 
a pessoa amada mais animada e confiante.

TRABALHO: É uma semana ótima para 
crescer e prosperar. O céu colabora com 
reconhecimento e promoções. Esteja ab-
erto às oportunidades e continue se esfor-
çando ao máximo.

TOURO 21/04 a 20/05

 A necessidade de reconhecimento deve 
ser guiada com sabedoria para não haver 
atropelos em suas decisões. É essencial 
avaliar o cenário para que o foco esteja nas 
prioridades e para obter resultados satis-
fatórios no trabalho. 

AMOR: A vida vem pedindo um olhar mais 
sincero sobre as suas necessidades de af-
eto. O céu traz decisões importantes para 
promover a relação ou para definir o que 
não está bom. 

TRABALHO: É uma semana ótima para 
focar em seu desenvolvimento profissional. 
O céu pede uma atuação mais firme no 
trabalho e os resultados começam a surgir.

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

Você está aberto para ajustar pendências 
financeiras para seguir com a vida material 
mais organizada. Se estiver numa relação, 
provavelmente os dois podem estar sintoni-
zados para realizar um trabalho em parce-
ria.

AMOR: O relacionamento passa por mu-
danças significativas e o mesmo vai ser sen-
tido em relação ao cônjuge. É importante 
entender as situações que o cercam.  

TRABALHO: Você está numa fase pro-
fissional ótima e precisa analisar o quanto 
está disposto a mudar e a seguir os novos 
caminhos que apresentam-se a você.

lEãO 21/07 a 20/08

A Lua Nova pede discernimento para lidar 
com parcerias, sócios ou o próprio casa-
mento. É importante analisar quem é essa 
figura em sua vida. No casamento, ambos 
estão sendo impactados pelo planeta Ura-
no, o que pode gerar incômodos e reajustes 
sobre a liberdade e a autonomia do casal.   

AMOR: Ambos estão passando por uma 
nova fase, o que implica em decisões sig-
nificativas para a relação. 

TRABALHO: Busque entender os im-
pactos que você vem recebendo de uma 
pessoa significativa e compreenda se os 
dois estão dispostos a caminhar na mesma 
frequência.

VIRGEM 21/08 a 20/09

 É importante avaliar as nuances, levando 
em consideração as possibilidades deste 
momento. Você vai sentir a necessidade de 
se comunicar com as pessoas do seu con-
vívio, e aqui também entram em destaque 
os parentes. 

AMOR: É uma semana ótima para criar 
novos movimentos para o namoro. Se es-
tiver sozinho, é uma semana ótima para se 
divertir e conhecer uma pessoa especial. 

TRABALHO: Você está cheio de ideias 
que precisam ser colocadas em prática, 
além de estar em vias de ser reconhecido, 
portanto é momento de produzir e acreditar 
no seus talentos.

lIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIãO  21/10 a 20/11

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

É preciso ter coragem e fazer planos mais 
ousados para movimentar a sua vida profis-
sional. O ingresso de Vênus em Capricórnio 
colabora com a entrada de dinheiro e de 
novas possibilidades para obter crescimen-
to financeiro. 

AMOR: É uma semana em que é preciso 
levar em consideração as suas necessi-
dades na relação. 

TRABALHO: É uma semana para inovar 
e ousar. A fase é nova e pede de você uma 
postura dinâmica e congruente com as 
suas intenções.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

Você está numa fase importante para to-
mar decisões, mas o medo e os bloqueios 
podem ficar maiores e prejudicá-lo. É um 
período para cuidar do autoconhecimento 
e das necessidades da alma. 

AMOR: Você passa por uma nova fase, 
mas precisa averiguar o que vem sendo 
processado pelos seus medos e bloqueios. 
O cônjuge pode estar mais reflexivo nesta 
semana. 

TRABALHO: É uma semana ótima e 
produtiva. O céu colabora com ações e 
movimentos para atuar em grupo e liderar 
projetos que estão sob os seus cuidados.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

Você está numa excelente fase para de-
senvolver as suas ideias e atuar em con-
junto com equipes e pessoas que estão na 
mesma sintonia.

AMOR: O cônjuge vem amadurecendo 
muito as suas ideias e transformando os 
seus projetos de uma forma significativa 
e importante para o seu desenvolvimento 
também. 

TRABALHO: Você precisa refletir sobre 
como deve atuar com chefia e com autori-
dades. Se for chefe, busque analisar como 
vem lidando com a sua imagem e como 
pode atuar de uma forma diferente.

PEIXES  22/02 a 21/03

É importante ter uma ação ética e justa 
para elaborar as suas ideias. A vida pede de 
você decisões firmes para liderar a sua car-
reira e também direcionar a sua vida como 
um todo. A experiência causa mudanças 
significativas em família e para a casa. 

AMOR: É uma semana para analisar se 
vocês estão na mesma sintonia e se os pla-
nos estão sendo guiados da mesma forma 
para alcançar os mesmos resultados. 

TRABALHO: Mas é importante levar em 
consideração a forma como você deve at-
uar com os seus projetos e com um grupo 
de pessoas.

A Lua Nova pede discernimento para lidar 
com parentes e pessoas do seu convívio. 
Pode ser que você tome posse de informa-
ções importantes que precisam ser transmi-
tidas ou guardadas.

AMOR: A pessoa amada está focada no 
crescimento profissional e tomada de ativi-
dades que devem ser organizadas para o 
final de ano. 

TRABALHO: Você está numa semana 
produtiva e em que há bons resultados, 
mas será importante analisar como deve 
atuar com informações, reuniões e contatos 
com pessoas próximas que precisam de 
um posicionamento seu.

Você está em condições de tomar de-
cisões significativas com uma pessoa im-
portante para o seu desenvolvimento, prin-
cipalmente o cônjuge, sócios e parceiros.

AMOR: Pode ser que você sinta o côn-
juge um pouco mais distante, mas é uma 
boa fase para criar um estreitamento, prin-
cipalmente para promover os projetos em 
comum. 

TRABALHO: Você está no caminho certo, 
mas é testado em suas posturas e decisões. 
Todos percebem o seu crescimento e com-
pactuam com as suas escolhas.

EntrEtEnimEnto

Da ir ea gz uz si taP

 NA COMPRA DE UMA
 PIZZAS DE 40 CM COM

 REFRI 2 LITROS 

GANHA UMA 
BROTINHO DOCE
(sabores brigadeiro e branquinho)

Por R$ 52,90

2 PIZZAS DE 30cm
+

 REFRI 2 LITROS 

Por R$ 49,90

2 PIZZAS DE 35cm
+

 REFRI 2 LITROS 

Por R$ 58,90

COMBO 1 COMBO 2 COMBO 3

Tele entrega

3266 0070 | 99230 4318
Av. Oscar de Oliveira Ramos, n° 4145 | S.01 - Restinga

rime ep nx te!E

Atendimento: Terça a quinta das 18:30 as 23:30 | Sexta e sábado das 18:30 a 24h | Domingo das 18:30 as 23:30.
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Cod. Ma20073 – Apartamento 
em ótima localização, na Res-
tinga, 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, próximo a todo o 
comércio escolas e transportes. R$ 
650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 45685 - Lindo aparta-
mento na Restinga em condomí-
nio e portaria 24 horas na restinga; 
está em ótimo estado e conta 
com dois quartos, sala, cozinha e 
banheiro. R$ 700.00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma 18377 - Apartamento 
térreo na Restinga, de frente em 
ótima localização, 1 dormitório, 
sala, cozinha, área de serviço, 
pequeno pátio. R$ 550,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma 88237 - Lindo aparta-
mento na Restinga, próximo a 
todos os recursos, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de 

serviço, valor com condomínio e 
agua incluso. R$ 650,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma 96323 – Sala na Res-
tinga, com 65 metros quadrados, 
em ótimo prédio comercial em 
excelente localização, no centro 
da Restinga, próximo a todo o 
fluxo. R$ 1500,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma 33387 - Lindo Aparta-
mento na Restinga, térreo, 2 dor-
mitório, sala, cozinha, banheiro, 
em condomínio com infraestru-
tura completa, com box para 
carro, portaria 24 horas. R$ 
550,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 39153 - Apartamento 
na Restinga, dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, em bom estado, R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 58633 - Apartamento 
na Restinga, em ótimo estado 
de conservação,2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, térreo, 
em uma localização privilegiada. 
Valor com condomínio incluso. 
R$ 50,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 57894 - Aluga-se apar-
tamento, dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de ser-
viço. Próximos a garagem do 
Restinga. R$ 700,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma33149 - Apartamento 
térreo na Restinga, dois quartos, 
sala, cozinha, área de serviço, com 
garagem fechada. Ótima localiza-
ção, valor R$ 790,00 com con-
domínio já incluso no valor. R$ 
790,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 73318 - Aluga-se casa na 
Restinga, com quarto peças, sala, 
cozinha, um quarto, banheiro. 
Valor R$ 480,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma 23969 - Linda casa na 
Restinga, nunca habitada, locali-
zada no loteamento Winterpark, 
com dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e vaga para estaciona-
mento. R$ 630,00. 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 ser-
viço, ventilador de teto, garagem 
fechada. Ótima localização. R$ 
72 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

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

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 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, janelas em alumínio. R$ 
115 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

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 What-
sApp

MA33973 - Sobrado de dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, elétrica nova, em ave-

Aluguel

VeNDA

CLASSIFICAdOS

DiVersos
VENDO CASA  a 5min do Hos-
pital da Restinga, na Av. João 
Antônio da Silveira, 2960 casa 
15. Terreno 12 x 24m, 2 dormi-
tórios, sala grande com lareira, 
cozinha, banheiro. Duas entra-
das, frente e fundos. Quiosque 
com churrasqueira e banheiro. 
Estrutura com laje e telhado. 
R$ 70 mil. Tratar direto com 
a proprietária Elizabete pelo 
fone (51) 984174945 ou (51) 
984428394 com Getúlio

Aluga-se dois apartamentos 
pequenos, para solteiros (as) 

ou casal sem filhos, que traba-
lhe e sem pet. Prédio novo com 
box apenas para moto.  Rua 13 
de maio, 445, Cooperativa dos 
Bombeiros, na Castelo, Res-
tinga. Fone (51) 981921250

Aluga-se dois apartamentos 
pequenos, para solteiros (as) 
ou casal sem filhos, que traba-
lhe e sem pet. Prédio novo com 
box apenas para moto.  Rua 13 
de maio, 445, Cooperativa dos 
Bombeiros, na Castelo, Res-
tinga. Fone (51) 981921250

nida principal, próximo todas 
as linhas de ônibus disponível 
no bairro, mercado, posto de 
gasolina. R$ 130 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

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
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NOVIDADE NA
ZONA SUL

AGORA COM
ÁUDIO E VISUAL!

OUTDOOR
MÓVEL!

SERVIÇO DE ALTO IMPACTO E GRANDE VISIBILIDADE!

CARRO EQUIPADO COM SOM, ILUMINAÇÃO E 9 FACES DE PAINÉIS.

ESCOLHA OS PONTOS E HORÁRIOS PARA ATINGIR SEU PÚBLICO!

SERVIÇO DISPONÍVEL OS 7 DIAS DA SEMANA 

COM ESCALA DE TURNO DAS 06:00 ÀS 22:00

ATENDEMOS QUALQUER REGIÃO DO ESTADO

COBRIMOS QUALQUER EVENTO

APROVEITE OS VALORES PROMOCIONAIS DE INAUGURAÇÃO

Publicidade

NÃO PERCA TEMPO, FAÇA LOGO SEU ORÇAMENTO E 
DIVULGUE DE UMA MANEIRA INOVADORA A SUA MARCA

USUFRUA TAMBÉM DESSE NOVO
CONCEITO EM MÍDIA ÁUDIO VISUAL!

OFERECEMOS TAMBÉM: PROMOTORAS
EM SINALEIRA E PANFLETAGEM EM RESIDÊNCIAS 

OUTDOOR
MÓVEL!

98499-2075
 INVISTA, DIVULGUE, VENDA MAIS PÁGINA: FOCO PUBLICIDADE - FACEBOOK: MICHELE PROPAMÓVEL

 FAÇA JÁ SEU ORÇAMENTO!


