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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

Edição 221 • Ano 12
fevereiro de 2020
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

Loja Restinga: 
Av. João Antônio da Silveira, 1861

Fone: 51 3250 5023

Loja Hípica
Av. Edgar Pires de Castro, 1710/Loja 16 

Fone: 51 3268 5000

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

Como Nossa Senhora dos Navegantes ou Iemanjá, 
ela é a Rainha das águas 

Religião - Pág 6

Tomadas nas poltronasWi-Fi  e refrigeranteCafé, chá, água
 

ÔNIBUS EQUIPADOS COM :

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

Viagens, Turismo e Fretamento

10/06/2020
R$1 .099,00
www.omegatturismo.com.br

em até 6x
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O Jornal Vitrine está registrado no 1º 
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Compre nos Car tões sem sair de casa

contatos facEbook 
E instagram:

@valtencircruzvitrine
@vitrinejornal

Precisamos evoluir de fato e cobrar das 
autoridades medidas concretas de conter 
esta violência que assola nossa sociedade 
para que nossos filhos e netos não vejam 
a morte de seus amigos, de seus vizinhos 
como normal. 
Vamos rever nossos valores. Normal é viver!

Valtencir Cruz

‘

O que faz a sociedade encarar a violência como algo normal?
no Brasil em 2018 foram registrados mais de 57 mil homicídios, em 2019 os números não foram divulgados, mas a as autoridades 
comemoram uma redução pra algo próximo aos 50 mil mortos. A Síria que está em guerra, registrou em 2018, 20 mil pessoas mortas. 

RegIStRAmOS mAIS que O dObRO de mORteS de que um pAIS em gueRRA, ISSO é NORmAl?

Nos acostumamos a ver prin-
cipalmente na televisão as notí-
cias de mortes principalmente 
em conflitos por ponto de dro-
gas. Muitas vezes ainda se diz. 
Não se perdeu nada, pressu-
pondo que todos são bandidos. 
Mas estão acontecendo muitos 
crimes onde pessoas inocentes 
acabam entrando junto. Pior, 
são muitos os registros de pes-
soas mortas por bala perdida. 

Imagine você ser dono de 
um Restaurante por exemplo. 
Sua comida é boa, a notícia se 
espalha e atraia as pessoas. 
Entre seus clientes pode ter 
pessoas ligadas a facções cri-
minosas, mas você mesmo que 
saiba, não pode dizer que não 
vai atendê-los, afinal eles são 
clientes como todos os outros e 
merecem ser tratados como tal.  
Como o atendimento é bom eles 
gostam e passam a frequentar 
assiduamente o local. Com isto, 
no restaurante eles passam a 
ser um alvo fácil para os rivais 
e colocar todos em risco.  Bom, 
você passa a conhecê-los, pas-
sa a conversar amistosamente. 
Outro dia você os encontra em 
uma festa eles o cumprimentam 

educadamente. Outras pessoas 
veem e você passa a ser confun-
dido com membros daquela fac-
ção. Este é o tipo de coisa que 
acontece muito, principalmente 
na periferia. Isto no entanto é 
só uma forma de dizer qualquer 
morte por assassinato nunca é 
normal. Isto só acontece quan-
do alguém se julga no poder de, 
seja lá por qual razão, julgar, 
condenar e executar o outro. É a 
pena de morte imposta não pela 
justiça, mas pelas pessoas, é a 
lei do mais forte.

Recentemente tivemos um 
crime bárbaro que resultou na 
morte de três pessoas da mes-
ma família na Estrada do Vare-
jão, no Lami, crime este que tem 
pauta específica nesta edição.

A causa foi uma batida de 
trânsito com uma avaria estima-
da entre 500 e 1000 reais. Este e 
outros tantos crimes que vimos 
no dia a dia, nos mostra nada 
mais do que a banalização da 
vida humana, pois pessoas são 
mortas todos os dias. É normal?

Se achamos isso normal, cer-
tamente estamos vivendo a 
maior crise de nossa história, “A 
CRISE DE VALORES’. 

Até mesmo o que chamamos 
de crise econômica que estamos 
passando, oriunda de escânda-
los atrás de escândalos de cor-
rupção, creio que não seja SIM-
PLESMENTE ECONÔMICA, pois 
está institucionalizado que que 
corrupção em órgãos públicos 
é normal. Claro que isto não in-
clui todos os servidores e todos 
os políticos, e a estes eu até pa-
rabenizo me solidarizo. 

Minha coluna deste mês é no 
sentido de cobrar da sociedade 
que não aceite mais estas coisas 
como normais. A mesma mobi-
lização que se tem quando algo 
não vai bem no cenário político, 
que leva milhões de pessoas às 
ruas para se manifestas contra 
ou pró candidato ou partido, 
poderia ser feita em pro do bem 
comum, com uma única ideolo-
gia, A VIDA DAS PESSOAS. 

A evolução é algo inevitável, 
são novos tempos, novas tecno-
logias, novas formas de fazer as 
coisas, mas creio que abandonar 
o valores, sobretudo o valor a 
vida, não é evoluir, mais é regre-
dir, é involuir. 
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Ofertas válidas até 17/02/2020 ou enquanto durarem os estoques.

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 
ou acesse o QR CODE.
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9,79un.

Kit Lápis de
Cor Tris Mega
Soft Color
c/12  680187

5,29un.
Caneta Hidrocor

Tris c/12  618692
 

11,99un.

Cad. Credeal
Happy Adventure

CD 10M 200F 5,99un.

Caneta Summers
Bic Fashion Sort.SM
c/04  688343

Volta 
às Aulas

5,99un.

Lapiseira Tris
Neon 07mm
c/01  688343
 4,99un.

Papel de Ofício
Report Senninha A4
c/100
 

1, 59un.

Borracha
Tris Basic 40
c/03  676463

3,99un.
Keep Cooler
Classic 275ml

5,99un.
Bebida Smirnoff

Ice 275ml

99
un.

Keep Cooler
275ml

5,
Bebida Smirnoff

Ice 275ml

3,29un.
Cerveja Amstel

Lata 473ml

3,79un.
Coquetel Corote

Sabores 500ml

3,
Coquetel Corote

Sabores 
Cerveja Amstel

49,90un.
Whisky

Passport 1L

49, 7,99un.
Energético

Baly 2L

14,90un.
Vodka

Natasha 1L/900ml

2,99kg
Limão

OFERTAS DE CARNAVAL

0,99un.

Bebida Láctea 
Pirakids 

Chocolate 200ml

4,99un.
Maionese 

D’ajuda Bag 1kg

1,69un.
Farinha de Trigo

RoseSol 1kg

6,55un.
Catchup Oderich

Bag 1kg

NO ATACADO
ACIMA DE

27un.

0,89cada

NO ATACADO
ACIMA DE

10un.

4,49cada

NO ATACADO
ACIMA DE

10un.

1,59cada

NO ATACADO
ACIMA DE

6un.

5,99cada
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geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

Alienação parental 

mas como identificar o que é alienação parental?

O que fazer quando isto ocorrer?

A alienação parental é um termo relativamente novo, que está ficando cada 
vez mais presente nos jornais, revistas e mídias em geral.  mas o que é aliena-
ção parental afinal? 

Entende-se como um processo psicológico que consiste em programar 
uma criança para que, sem razão, odeie um de seus pais. A ação em si, já é 
bem conhecida e infelizmente praticada com muita frequência. Quem nunca 
viu um pai ou mãe separados falando mal um do outro. Ou ouviu relatos das 
próprias crianças de que um genitor não deixa ver o outro. Claro que aqui 
é necessário ressaltar que existem casos e casos. mas a alienação parental 
acontece quando não existe nada que desabone a relação entre pais e filhos. 
mas depois da separação ao acontece que deixa as relações tortuosas. 

Casamentos começam com amor, mas nem sempre acabam de um for-
ma amigável. E quando não existe diálogo, alguns os casais não conseguem 
separar suas dificuldades e conflitos, das funções e responsabilidade com os 
filhos. mais comum do que possa parecer, a transferência de problemas entre 
casais separados, para os filhos acaba por trazer mais insegurança as crian-
ças. Que ficam em um verdadeiro fogo cruzado, tendo muitas vezes que esco-
lher entre os pais qual é o seu preferido. 

Desde 2010 existe a lei 12.318 que trata sobre este tema, esclarece que 
qualquer parente ou adulto que tenha autoridade sobre a criança pode ser 
alienador, ou seja um pessoa que tire a criança da realidade. Podendo ser os 
próprios pais, como também avós, tios, madrinhas, entre outros.

Às vezes os adultos não imaginam o quanto mal fazem para seus filhos, 
sejam eles crianças ou adolescentes. marcas que duram por toda uma vida e 
que certamente influenciam nas suas relações quando adulto. Segundo a psi-
cóloga Sarah Helena, pesquisas voltadas para a Síndrome de Alienação Paren-
tal (SAP), mostram consequências da alienação parental para as crianças pode 
envolver, entre outros sintomas, culpa, ansiedade, depressão infantil, visão ma-
niqueísta da vida, agressividade, medos, angústias, dificuldades de aprendiza-
gem e somatizações. Estas consequências psicológicas e físicas acontecem, 
muitas vezes, junto a uma aversão ao pai/mãe alienado (bem como por tudo 
que é ligado a ele/a) desenvolvida pelo outro”.

São ações como falar mal do genitor, dificultar visitas, o exercício da autori-
dade com a criança, omitir informações pessoais e relevantes sobre a criança, 
inventar falsas informações (dizer que a criança foi abandonada ou o outro 
genitor não a quer), fazer falsas denúncias contra genitor ou outro familiar, mu-
dança de domicílio sem avisar, muitas vezes para lugares distantes e sem 
justificativa, com intenção de dificultar a convivência da criança com o genitor 
ou familiares.

Ao perceber que se está diante dessas situações, procure ajuda de um 
advogado, para que o juiz aprecie o caso e aplique medidas judiciais cabíveis.

Inaugurado o ponto de Cultura 
Africanidade na Restinga
Pontos de Cultura são projetos financiados e apoiados institucionalmente 
pelo ministério da Cultura do Brasil (minC) e implementados por entidades go-
vernamentais ou não governamentais. Um aspecto comum a todos é a diver-
sidade cultural e a gestão compartilhada entre poder público e comunidade.

Na Restinga foi inaugurado na sexta-feira 
(31/01) o Ponto de Cultura Africanidade, 
onde em um coquetel foi apresentada uma 
prévia do calendário de oficinas a serem rea-
lizadas até janeiro de 2021, quando termina 
o convênio ora firmado. De acordo com José 
Ventura, coordenador do Ponto de Cultura 
na Restinga, o projeto é financiado pelos go-
vernos estadual e federal.

Estiveram presentes na cerimônia repre-
sentantes da comunidade e de diversas en-
tidades e órgãos públicos ligados à cultura, 
entre as quais os oficineiros André de Jesus 
do Teatro, William da percussão, Felino da 
capoeira, Dilmar  Unegro, Mestre Guto Ponto 
de Cultura Africanamente,  coordenadores 
dos pontos de Culturas RS, Professor Ios-

valdyr Junior, a Rainha Ginga do Maçambi-
que de Osório Francisca Dias, Mestre Rena-
to, Márcio, Mestre Cica de Oyo, ao Ponto de 
Cultura Terreira da Tribo, Nice da União da 
Tinga, a professora Milena do IFRS CAMPUS 
RESTINGA,  o conselheiro de Cultura do RS 
Tarcísio Falcone, a Nice Fretag,  Graça, Deja-
nira, Vosmar Viana do Fórum de Segurança 
da Lomba do Pinheiro, representante do pa-
trocinador do evento, Sindicado dos Bancá-
rios do RS e Viviane da Estação Cidadania 
Restinga, onde se realizarão as oficinas. 

As oficinas iniciaram já na segunda-feira 
(03/02) das 15 às 17h com inscrição no local 
com os próprios oficineiros, para crianças a 
partir de 10 anos.

maiorEs informaçõEs: rua dr. Harno Horn, 211 ou pElo fonE (51) 999872711 com José VEntura

OfICINAS:
sEgunda fEira: tEatro
tErça-fEira: dança
Quarta-fEira: atlEtismo 

Quinta fEira: capoEira
sExta-fEira: pErcussão

Cerimônia aconteceu na sala de cinema da Estação Cidadania Restinga

Foto: Valtencir Cruz
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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 51 991.32911.7

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

51 991.329.117Para receber as nossas ofertas pelo WhatsApp envie ‘‘ofertas’’ para o número

Nescau
2.0
400g 

R$ ,99
 4 un.

Caixa de bombom
Nestlé
251g

R$ ,99
 8 un.

Lámen
Germani
60g

Café 
Melitta
500g

R$

R$

,69

,90

 0

 9

un.

un.

Massa
Diana  
500g

,00
 0,79

 1R$

un.

Molho de Alho 
Sabor da Serra
900ml

R$ ,99
 5 un.

Arroz
Gaiteiro
5kg

R$ ,90
 9 un.

Suco
Pop Fruta
25g

R$ ,69
 0 un.

Papel Higiênico
Need 60m
12 rolos

R$ ,99
 8 un.

Papel Higiênico
Sublime Folha Dupla
30m - 12 rolos

R$ ,99
 12 un.

Budweiser 550ml
Stella Artois 550ml
Cerveja Original 600ml

R$ ,99
 7 un.

Coca Zero 220ml
+ 1 Salgado

COMBO

R$ ,00
 4 un.

Tempero  
Sabor da Serra
230g

R$ ,99
 1 un.

Vassoura
Pluri

Bandeja com 
20 ovos

R$

R$

,49

,99

 5

 6

un.

un.

Mortadela
kg

Trakinas
136g

R$

R$

,99

,89

 7
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un.

un.
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futebol da região promete grandes campeonatos 
a partir do começo de março

O mês de janeiro que pra maioria das 
pessoas é período de férias, praia e que a 
cidade tem sua população reduzida con-
sideravelmente não foi assim para os diri-
gentes dos times de Futebol da Restinga, 
Extremo Sul e Lomba do Pinheiro. Bem ao 
contrário, foi um mês de intensas reuniões 
para discutir o calendário, regulamentos e 
campos para a realização dos campeona-

tos de veteranos. 

Bem ao contrário, 
foi um mês de intensas 
reuniões para discutir 
o calendário, regula-
mentos e campos para 
a realização dos cam-
peonatos de veteranos. 

No primeiro semes-
tre serão realizados o 
Campeonatos de Fute-
bol de Campo categoria 
40 anos e o Campeona-
to de Futebol Sete cate-
goria 50 anos. Já para o 
segundo semestre está 
previsto o Campeonato 
de Futebol Sete Catego-

ria 40 anos. 
Tudo foi decidido 

em reuniões com os 
dirigentes de clubes 
que acorreram na Sede 
da Associação Atléti-
ca Roma na Restinga. 
Decisões estas que por 
vezes se deram de for-
ma unânime e outras 
por maioria, conforme 
acordado entre os par-
ticipantes. 

Reuniões decidem todo o regulamentos das competições

Os dois campeonatos iniciam no começo de março

Fotos: Divulgaçãofutebol de Campo 40 anos
Copa Claudemir duarte (Nego)

futebol de Sete 50 anos
Copa Valtencir Cruz (Vitrine)

Início dia no sábado, 02 de março

Campos: Pampa, São Caetano e Pinheirinho
Times inscritos até o fechamento desta edi-
ção: Monte Castelo, Udinese, Pinheirinho, 
São Caetano e Olímpia. 

Obs.: Possivelmente até o início do cam-
peonato ainda se inscrevam outras equi-
pes. As reuniões continuam acontecendo, 
o que possibilita que ocorram ainda mu-
danças como inclusão de times, campos, 
etc. 

Início no domingo, 08 de março

Campo da praça Edemilson Claudinei Pe-
reira da Silva, atrás do Super Kan da Rua 
Oscar de Oliveira Ramos

Times inscritos até o fechamento desta 
edição: Cosmos, Reunidos, Barcelona, Mor-
rugão, Vila Real, Monte Castelo, Restinga, 
Baixada, Cobal, Gold. Mapa e Botafogo. 
Mais Informações sobre os campeonatos 
podem ser obtidas pelo fone (51) 98465-
0308 com Duarte



6 Jornal Vitrine Gaúcha • Fevereiro • 2020 rEligião

Como Nossa Senhora dos Navegantes ou 
Iemanjá, ela é a Rainha das águas 
NOSSA SeNhORA dOS NAVegANteS em belém NOVO NOSSA SeNhORA dAS NAVegANteS NA CApItAl

Nossa Senhora dos Navegantes 
é um título dado a Mãe de Jesus, 
Maria. A fé e a designação Nossa 
Senhora dos Navegantes têm iní-
cio no século XV, com a navegação 
dos europeus, especialmente com 
os portugueses. As pessoas que 
viajavam pelo mar pediam prote-
ção à Nossa Senhora para retorna-
rem aos seus lares.

As comemorações e homena-
gens à Santa ocorreram por todo 
estado e em várias partes da ca-
pita. Em Belém Novo, dezenas 
de embarcações participaram da 

procissão nas águas do Guaíba e 
posteriormente a procissão seguei 
a pé até a Paróquia Nossa Senho-
ra de Belém onde foi realizada a 
Missa com o Padre Tiago Frances-
co, seguida de um almoço festivo 
e a domingueira com animação de 
Everton Machado. 

Foi um momento de agradeci-
mentos por preces alcançadas, fa-
zer e renovar pedidos, renovando 
também a fé e devoção à Nossa 
Senhora. O vento mobilizou a co-
munidade de Belém Novo e do ex-
tremo sul da capital. 

Procissão pelo Guaíba em Belém Novo Uma multidão de pessoas demonstrando sua fé

Foto: Gilson Padeiro Foto: Eduardo Beleske / PMPA          

A comemoração reuniu mais de 
400 mil fiéis vindos de várias regi-
ões da Capital e do Estado. Após a 
missa de despedida, na Igreja do 
Rosário, presidida pelo pároco do 
Santuário, Pe. Gelson Luiz Fraga 
Ferreira, os peregrinos saíram em 
direção à Igreja Nossa Senhora dos 
Navegantes em caminhada.

O mais tradicional evento re-
ligioso da Capital apresentou o 
tema Comunidade, Casa da Igreja 
pois, segundo o provedor da Ir-
mandade Nossa Senhora dos Nave-
gantes, Gustavo Brum, “somos um 

povo de fé e esperança, que busca 
a caridade para melhor acolher a 
todos na festa da Mãe".

A imagem foi conduzida por de-
zenas de remadores de clubes náu-
ticos de Porto Alegre e da Região 
Metropolitana. Por terra, foram 
percorridos cinco quilômetros.

Ao final do cortejo, uma missa 
campal foi celebrada pelo arce-
bispo metropolitano, Dom Jaime 
Spengler, com a participação de 
mais de 30 sacerdotes e um coral 
de vozes de diversas paróquias.

IemANJá hOmeNAgeAdA pOR meStRA tAlA NO lAmI

Procissão saiu da Pirâmide Curas Mãe Gedi até a imagem de Nossa Senhora de Fátima

Foto: Valtencir Cruz 

Iemanjá na Umbanda é conheci-
da como a deusa das águas e rai-
nha do mar, seu nome possui de-
rivação sobre sua origem africana, 
significando ‘mãe cujo filho é pei-
xe’. Na Umbanda, é considerada 
a mãe de vários Orixás e por isso 
também lhe garante posse sobre 
os poderes de fecundidade e é a 
principal cuidadora dos pescado-
res, sendo responsável por cuidar 
dos lares e manter esses em per-
feita paz e união, entre todos que 
residem na mesma casa.

O Templo Universal da Paz Pai 
Francisco de Luanda, de :Mestra 
Tala, fez uma bela homenagem à 
Iemanjá no Lami. A cerimônia co-

meçou na Pirâmide de Curas Mãe 
Gedi, saindo em procissão até a 
imagem de Nossa Senhora de Fáti-
ma (com 17 m de altura), na esqui-
na da rua Luis Correa da Silva com 
Estrada do Varejão, depois retor-
nando ao complexo, até o Templo 
de Iemanjá. 

Mestra Tala destaca que Ieman-
já é uma das muitas roupagens 
que Maria, mãe de Jesus utilizava 
para chegar às pessoas. Lembrou 
que Maria é protetora dos pesca-
dores como Iemanjá, assim como 
Nossa Senhora de Fátima por ter 
aparecido na cidade de Fátima em 
Portugal.
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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 

peRdÃO

Dr. Thiago Duarte – médico gineco-obstetra, legista e deputado estadual pelo DEM.

Os riscos da gravidez na adolescência

importa alertar para os riscos da gravidez 
na adolescência. A erotização dos jovens em 
idades cada vez mais tenras levou a uma ava-
lanche de adolescentes grávidas, nas regiões 
de periferia da capital, onde as adolescentes 
tem menor acesso aos métodos anticoncep-
cionais adequados para a idade delas, a eva-
são escolar das meninas a partir dos 14 anos 
é clara, por exemplo na Restinga dos 7 aos 14 
anos 96% das meninas estão na escola e dos 
15 aos 19 este percentual baixa para 22% e 
elas deixam a escola não porque terminaram 
o nível médio e sim porque engravidaram. A 
gravidez na adolescência, principalmente a in-
desejada, é um importante problema de saúde 
pública no Brasil em especial em Porto Alegre.

A gravidez na adolescência é por definição 
da ciência obstétrica uma gravidez de ALTO 
RiSCO associada a aumento da mortalidade 
de mães e nenês, por isto ela pode ser comum 
mas não é normal. A terceira causa de morte 
de meninas antes dos 18 no Brasil são compli-
cações da gestação e parto. A prematuridade 
também apresenta índices elevados quando a 
mãe é uma adolescente, sendo que a prema-
turidade é a maior causa de morte entre nenês 

com menos de um ano de idade. 
Desde 2019 o Artigo 8ºA do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA) institui a Semana 
nacional de Prevenção da gravidez na Ado-
lescência, a ser realizada anualmente na se-
mana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o 
objetivo de disseminar informações sobre me-
didas preventivas e educativas que contribu-
am para a redução da incidência da gravidez 
na adolescência. Existem muitas razões para 
que isto aconteça. 

Entre os novos grupos de risco para o con-
tágio por HiV, o vírus da AiDS, estão os jovens 
e adolescentes. Por terem crescido em uma 
sociedade que conseguiu controlar razoavel-
mente a AiDS se permitem uma postura de ex-
posição às situações de risco e a falsa noção 
de que não há tanto problema em se expor 
aos vírus do HiV.  Em Porto Alegre a ausência 
de políticas públicas robustas de prevenção, 
informação e educação nos levou a sermos a 
capital com os maiores percentuais nacionais 
de contágio pelo HiV. O ECA estabelece que 
fica a cargo do poder público, com organiza-
ções da sociedade civil, realizar campanhas 
dirigidas ao público adolescente. Ou seja go-
verno do Estado e municípios devem realizar 
estas campanhas.

O tema é de interesse das famílias, a mãe 
adolescente precisa do apoio maior da família 
para poder cumprir com as atividades da ma-
ternidade. Todos devemos refletir sobre a ero-
tização precoce, sobre a pressão que grupos 
colocam sobre pré-adolescentes e adolescen-
tes para fazerem opções de natureza sexual e 
de orientação sexual. A prática do sexo deve 
ser tema de reflexão e a exposição das crian-
ças a conteúdos eróticos deve ser objeto de 
cuidados especiais.

Sabemos que toda ofensa é como uma ferida, que dói e 
machuca, causando muito desconforto em quem a sofreu. Por 
isso, o perdão é como um curativo que fazemos nesta ferida; é 
uma decisão de perdoar quem fez a ferida e de clamar a Deus 
que nos cure da mesma. 

A Terra está ferida, golpeada e machucada. Somente Deus 
pode intervir para mudar a Terra e o homem

liVro sEnHor, sErVo E 
consErVo: Vivemos perturba-
dos e inquietos pela falta de Cristo 
em nosso interior. Somos servos 
de condutas e sentimentos malig-
nos, como amargura, ódio e revolta. 
Tudo isso por apenas um motivo: 
não praticarmos o perdão. O senhor 
nos provou seu amor ao enviar seu 
filho para que, por meio dele, rece-
bêssemos o perdão e a reconcilia-
ção. Essa foi uma obra de amor! E 
tal demonstração de amor deve nos 
ensinar e nos encorajar a perdoar, 
segundo o exemplo que Deus nos 

deixou na parábola do Servo incompassivo. Os impedimentos à prá-
tica do perdão desaparecem, quando cremos no amor e na graça de 
nosso Senhor. Assim como ele nos perdoou, devemos perdoar tam-
bém. Do contrário, padecemos nas mãos dos verdugos e por mãos 
dos verdugos, por não estarmos dispostos a cumprir a ordenança de 
Deus. O perdão nos leva à liberdade, à restauração. Precisamos dessa 
obra em nossa vida!
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Optmind Ópticas reinaugura em novo endereço
A Optmind atua há 25 anos na Restinga e no sábado (01/02) 
fez a reinauguração da loja no novo endereço, na Av. João 
Antônio da Silveira, 1860, onde até bem pouco tenpo funcio-
nava a farmácia Marin. Esta localização na principal aveni-
da do bairro era um sonho dos proprietários Luciana Brito 
Borba e Douglas Corrêa de Borba que há cerca de 8 anos 
assumiram um negócio que começou com o pai de Douglas e 
por último se chamava Nova Visão.

Amigos e clientes prestigiaram a nova loja e brindaram este 
momento especial

“Outro dia estava tomando 
uma café na Casa de Chá Sabor 
e Arte, aqui do Lado, quando a 
proprietária Milene Gonçalves, 
que sabia do meu interesse, 
me alertou que esta loja esta-
va desocupada. Imediatamen-
te entrei em contato e fechei 
negócio. Apesar de já termos 
25 anos no bairro, dois quais 
8 sobre nossa direção, temos 
certeza que a localização nos 
dará maior visibilidade”, disse 
Luciana durante o coquetel de 
inauguração. 

Luciana e Douglas não ape-
nas mudaram de endereço, 
mas investiram na qualificação 
do espaço, com uma loja mais 
ampla, mobiliário novo, clima-
tização e o principal, amplia-
ram seu mix de produtos tanto 
em armações e lentes receituá-
rias quanto solares. 

Luciana que faz parte das 
Empreendedoras Restinga foi 
muito prestigiada no evento 
por diversas colegas empre-
endedoras que reconhecem o 
quão árduo é esta missão de 
empreender e estar permanen-
temente atualizada de novas 
tecnologias e tendências num 
mercado cada vez mais com-
petitivo e em constante muta-

ção. 
O Jornal Vitrine registrou 

este momento por acreditar 
que toda qualificação de em-
presa ou serviço na região re-
presenta uma valorização do 
bairro e o crescimento dos ne-
gócios tendem à gerar empre-
gos, renda e melhor qualidade 
de vida para quem deixa se 
deslocar para outras partes da 
cidade, uma vez que consegue 
emprego perto de casa. 

Parabéns Luciana e Douglas 
pelo novo espaço. Certamen-
te investir na melhoria para o 

cliente faz com que não ape-
nas a loja, mas o bairro sejam 
vistos cada mais “COM BONS 
OLHOS”. 

Av, João Antônio da Silveira, 1860 – loja 2075 é o novo endereço

Contatos:

Av. João Antônio da Silveira, 
1860, loja 2075– em frente ao 
Super Kan

Fone: 32501455
Facebook: Opmind
Instagram: Opmind

Fotos: Valtencir Cruz
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A biografia profissional de Jú Vargas makeup
Juliane Alves Vargas, tem 37 anos, solteira, nascida e criada 
no bairro Restinga. Formada em técnico contábil e adminis-
tração, cursou até o 4º semestre de ciências contábeis na 
FAPA. Hoje, maquiadora profissional, cabeleireira especia-
lizada em penteados, terapeuta holística, depiladora repre-
sentante de cosméticos Eudora.

Para Ju, maquiagem não só embeleza mas eleva a autoestima

Desde os 16 anos Juliane 
sonhava em empreender na 
área da beleza, naquela época 
fez os cursos pelo SENAC Co-
munidade de cabeleireiro pro-
fissional, depilação e manicure 
e pedicure. Quando estava na 
faculdade pensava em fazer 
um trabalho voluntário mais 
não sabia o que fazer; até que 
um dia assistindo a novela 
“Amor à Vida – 2014”, viu uma 
cena onde havia um trabalho 
voluntário com maquiagem 
para ajudar no tratamento de 
mulheres com câncer. – “Foi 
onde tudo fez sentido para 
mim”, diz Julian). Em março 
de 2014 fez seu primeiro cur-
so de maquiagem profissional 
no SENAC, na sequência fez 
em outras escolas: Instituto 
Embelleze, Bel’Art, Mirage, Ma-
quiadora de Sucesso, Juliana 
Fredes Beauty Artist e especia-
lizou-se em penteados (Bruno 
Maine, Lu Thielen e Suelen Cal-
legaro.

Em 2018, Juliane resolveu 
ir atrás de seu sonho “viver de 
maquiagem e penteado”, fa-
zendo atendimentos em domi-
cílio e na sua própria casa, em 
outubro do mesmo ano conse-
guiu uma escola de modelos 

como sua cliente, em novem-
bro fez um comercial de final 
de ano e um desfile de mode-
los, e continuava fazendo seus 
atendimentos em domicílio e 
aplicativo.

Em 2019, criou seu perfil 
profissional Jú Vargas Makeup 
Beleza e Bem-Estar, em abril 
de 2019 fez uma revista, em 
maio começou a ministrar 
curso de maquiagem profis-
sional para duas turmas em 
uma escola profissionalizante 
no centro de Porto Alegre, em 
julho entrou para o grupo Em-
preendedoras Restinga S/A, ao 
longo do ano trabalhou com a 
jornalista Patrícia Farias dona 
da Revista Tok’s de Belleza 
em eventos na área da beleza 
organizado por ela, e também 
iniciou como auxiliar de Suelen 
Callegaro em produção de noi-
vas, debutantes e formandas 
na Estética One Beauty Lounge 
em Gravataí, parcerias como a 
Estética Lírios, o Estúdio de Fo-
tografia Jéssica Kessler, o Estú-
dio de Maquiagem Mel Breyer, 
a Terapeuta Floral Carmen Va-
léria Costa e a Terapeuta Ho-
lística Ana Cristina, e sempre 
fazendo atendimentos em do-
micílio e aplicativo.

Atualmente 2020, fez um 
Espaço de Beleza e Bem-Estar 
na sua casa para melhor aten-
der suas clientes do bairro, 
continua fazendo atendimen-
tos em domicílio, aplicativo, 
produção de noivas, debutan-
tes e formandas, parcerias e 
agora tem uma Startup Viva 
Bem em Domicílio como sua 
mais nova cliente. Este ano Jú 
Vargas está preparando no-
vos trabalhos e atendimentos 
na área da beleza e bem-estar 
dentro do bairro.

A mensagem que deixa para 
todos é: “Embora ninguém pos-
sa voltar atrás e fazer um novo 
começo, qualquer um pode 
recomeçar agora e fazer um 
novo fim. – Chico Xavier”. Por 
isso, acredite em si próprio, vá 
em busca de seus sonhos, lute 
até conquistar e sempre tenha 
novos sonhos para realizar.

Contatos:

WhatsApp (51) 992.311.399
Facebook: juvargasmakeup
Instagram: juvargasmakeup

Foto: Divulgação
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CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

Av. João de Oliveira Remião, 1969 – Pda. 04 
     3319.1573 – 3352.9644      999.021.573

Agronomia 

Lomba do Pinheiro 

Harmonização Facial 

 51 3072.3828 /  51 3414.2009 

Implante Dentário

Aparelho Ortodôntico

Odontopediatria

Reabilitação Estética Hípica 

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

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

     PRÓTESE

CLAREAMENTO 

           RX

www.caeroclinspoa.com.br

caeroclins

SextA é dIA de ShOw NA ARIleNe peSCAdOS
A Arilene Pescados, além de servir os tradicionais pratos e petiscos diariamente, está trazendo nas sextas-

-feiras uma atração a mais para a Restinga. 
na sexta-feira (31/01) foi Pagode do Dorinho que garantiu música da melhor qualidade, levando muitas pes-

soas a lotarem casa e se aglomerarem na rua para curtir umas dos mais conhecidos grupos de pagode do 
nosso estado. 

na sexta seguinte (07/02), não será pra menos, a atração será o grupo os medina, que mais uma vez garan-
tem a música de qualidade e será o grande atrativo pra quem está pelo bairro. 

A Arilene Pescados está localizada na Rua Eng. Oscar de Oliveira Ramos, 1255 
 Fones: (51) 32480163 e 992603828 WhatsApp
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Campanha arrecada 
material escolar para 
crianças carentes da 
Restinga
A Associação Comunitária núcleo Esperança e 
seu Presidente Pedrinho Da Tinga trazem nova-
mente a campanha para arrecadação de mate-
riais escolares para Crianças Carentes do bairro 
Restinga.

 Todas as crianças pre-
cisam e merecem ter um 
ano letivo digno, e se não 
podemos fazer por todas, 
que façamos ao menos, 
pelas que estão em nosso 
alcance, não podemos mais 
permitir que deixem de 
frequentar a escola em vir-
tude da falta de materiais. 
Com isso, pedimos encare-
cidamente, a solidariedade 
de cada um de vocês para 
juntos, mais uma vez, fa-
zermos o bem sem olhar a 
quem! 

Toda e qualquer doação 
será muito bem-vinda! 

Precisamos de materiais 
escolares em geral, tais 
como: Lápis de cor e escre-
ver, borrachas, cadernos, 
mochilas, apontadores, es-
tojos, canetas e etc. 

Pedimos que dentro do 
possível, as doações sejam 
entregues na sede da Asso-
ciação, caso se faça neces-
sário, buscamos. 

As doações serão distri-
buídas na sede da Asso-
ciação, assim que for ar-
recadado uma quantidade 
suficiente. 

Conto com a solidarie-
dade, compreensão e co-
laboração de todos! Quem 
por qualquer motivo, não 
consiga nos ajudar doan-
do, pedimos que nos ajude 
compartilhando, desta for-
ma, tenho a certeza de que 
alcançaremos nosso objeti-
vo! 

Participe! Doe! Faça uma 
criança sorrir!  

Associação Comunitária Núcleo 
esperança e esperança popular 
Restinga firmam parceria para 
oferecer curso pré vestibular à 
comunidade

Pedrinho da tinga, pre-
sidente da Associação 
Comunitária Núcleo Espe-
rança (ASCOMNES), abre 
as portas da Associação 
junto ao Pré-vestibular Es-
perança Popular Restinga 
para oferecer o curso pré-
-vestibular à comunidade. 
O pré-vestibular Esperança 
Popular Restinga é um pro-
jeto de educação popular 
desenvolvido na comuni-
dade da Restinga, em Porto 
Alegre/RS. O projeto ofere-
ce aulas preparatórias para 
o ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) e para os 
concursos vestibulares, so-
bretudo o da UFRGS (Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Sul).

Em parceria com a comu-
nidade, o cursinho surgiu 
de uma antiga demanda 
dos moradores e da Asso-
ciação Comunitária do Nú-

cleo Esperança da Restinga 
mediante à defasagem do 
ensino público oferecido. O 
Esperança iniciou na Sede 
da ASCOMNES em 2006 e 
também ministrou o curso 
em outros espaços como a 
Escola Municipal Alberto 
Pasqualini, a Escola Muni-
cipal Professor Larry José 
Ribeiro Alves e por último 
na ASALA (Associação Saú-
de e Lazer) nos anos subse-
quentes.  Hoje o cursinho 
é uma ação totalmente in-
dependente, sem vínculos 
com universidades, parti-
dos, órgãos públicos e em-
presas e funciona a partir 
da iniciativa de seus edu-
cadores que realizam as 
tarefas administrativas/
pedagógicas.

 Assim, a Associação Co-
munitária Núcleo Esperan-
ça firmou parceria com o 
Esperança Popular abrin-

do as portas da sua sede 
e oportunizando à comu-
nidade a oportunidade de 
continuar usufruindo des-
se espaço.

Na sede da ASCOMNES, 
de acontecerá nos dias 
08/02 na parte da tarde 
(das 14h às 17h) e nos dias 
15/02 e 29/02 na parte da 
manhã (das 09h30min às 
12h30min), a formação de 
Educadores Populares em 
contextos de Pré-Universi-
tários Populares, atividade 
promovida pelo Esperan-
ça Popular para, além de 
ofertar aulas para os con-
cursos, seja um espaço de 
formação e reflexão sobre 
as formas de executar a 
Educação Popular. As ins-
crições de alunos(as) para 
o pré-vestibular 2020 abri-
ram no início de fevereiro!

E-mail para contato: esperancapopular.restinga@gmail.com

Curso prepara para o ENEM e vestibular

Foto: Divulgação
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Foto: Arquivo pessoal

em detalhes o triplo homicídio por briga de trânsito no 
lami que chocou os estado

numa tarde ensolarada no domingo (26/01), por volta da 15h a família voltada de um aniversário de 15 anos que acontecera 
em um sítio no Canta galo. na estrada do Varejão, o motorista Rafael Zanetti Silva (46 anos), teria se perdido e colidido na lateral 
da Eco Sport preta que estava estacionada à beira da via. 

De acordo com o apurado 
pela polícia baseado em rela-
tos de testemunhas. Rafael não 
teria parado e foi seguido por 
Dionatha Bitencourt Vidaletti e 
sua mãe até a entrada do Jar-
dim Floresta, pouco mais de 1 
km após o local da batida. Ra-
fael então parou o carro e co-
meçaram a discutir. No carro de 
Rafael estavam ainda a esposa, 
Fabiana da Silveira Inocente (44 
anos), o filho Gabriel da Silveira 
Innocente Silva (20 anos), a na-
mora de Gabriel de 18 anos, e o 
outro ilho do casal com apenas 
8 anos de idade.

Naquele ponto da via, Rafael 
parou e iniciou a discussão que 
chegou ao ponto de Dionatha 

Vidalletti pegar a arma (uma 
pistola 9mm) e disparar diver-
sas vezes contra Rafael, Fabiana 
e Gabriel. Rafael e Fabiana mor-
reram no local e Gabriel ainda 
foi Levado ao HPS, mas não 
sobreviveu. A Namorada e o ir-
mãozinho de Gabriel não foram 
atingidos. 

A ligação em pânico da na-
morada de Gabriel instantes de-
pois para um amigo da família 
é assustadora. “O Gabriel, o Tio 
Rafa e Tia Fafá foram baleados 
aqui na estrada do varejão, vem 
pra cá”. Instantes depois em 
outra ligação ela diz “o tio Rafa 
e a Tia Fafá acho que já estão 
mortos, estou tentando estan-
car o sangue do Gabriel”. Neste 

estante o amigo pergunta se já 
havia chamado o SAMU e o 190, 
ela confirma que sim.

Até a chegada do SAMU e da 
Brigada Militar a jovem tentava 
socorreu o namorado e ao mes-
mo tempo acalmar a criança de 
8 anos que presenciava tudo. 
Em seguida morados do local 
chegaram e retiram a criança 
da sena, levando para um pon-
to que retirava do seu raio de 
visão. 

O crime bárbaro por um mo-
tivo tão banal casou comoção 
em todo o estado, em especial 
na zona sul de Porto Alegre 
onde a família Innocente mora-
va e tinha seus negócios.

Gabriel que tinha uma estéti-
ca automotiva na Av. Juca Batis-
ta, tinha um ciclo de amizades 
muito grande, especialmente 
jovens que assim como ele, 
gostavam de carros. Um grupo 
muito grande mesmo que tinha 
como diversão arrumar os car-
ros com pinturas, suspensões 
especiais (rebaixados), som po-
tente etc.

Pois estes amigos fizeram 
uma carreta na terça-feira 
(28/01) com saída por volta 
das 7h da manhã até o Cemi-
tério Jardim da Paz onde foi o 
sepultamento. Durante o veló-
rio foram muitos momentos de 
homenagens e de aceleradas, 
coisa que o amigo gostava, in-

clusive do Astra 99, o primeiro 
carro de Gabriel que havia ven-
dido para um amigo, mas que já 
tentava convencê-lo e lhe ven-

der de volta. Os instantes finais 
no entanto, foi para a despedi-
da dos familiares e dos amigos 
mais próximos.

Carreata saiu da Loja de Gabriel na Juca Batista até o Cemitério Jardim da Paz

Muitos jovens se despedindo do amigo Innocente, do Tio Rafa e da Tia Fafá, como os chamavam

Um casal jovem, filho de 20 anos e um menino de 8 anos que perde seus pais e irmão. Uma família acabada.

Como andam as investigações

Na mesma noite do crime a 
4ª Delegacia de Homicídios da 
zona sul de Porto Alegre já ha-
via identificado o assassino e 
fazia diligências em diversos 
locais tentando encontra-lo.

Na terça (28/01), as 15h41, 
a ligação de um leitor do Jor-
nal Vitrine que também acom-
panha o veículo pelas redes 
sociais, ligou para a nossa re-
dação informando que o as-
sassino estaria na Av. Eduardo 
Prado na companhia de seu 
advogado. Que por não saber 
exatamente para quem ligar, 
ligou para o jornal, pois sabia 
que estávamos acompanhando 
o caso de perto. Imediatamente 
repassamos a informação para 
a polícia civil, mas em seguida 
obtivemos a informação que 

Dionatha Bitencourt Vidaletti 
estaria se entregando naque-
la tarde, o que se confirmou 
em nota oficial por volta das 
18h30. O assassino teria se en-
tregado as 16h.

Em seu depoimento alegou 
legítima defesa. Que a arma se-
ria de Rafael Zanetti e que teria 
pego esta arma quando caiu no 
chão depois de entrarem em 
luta corporal. Assumiu ainda 
ser o autor dos disparam que 
mataram as três vítimas e que 
teria deixado a arma no local.

Depoimento de testemu-
nhas, especialmente a jovem 
sobrevivente de 18 anos, na-
morada de Gabriel, acabaram 
por derrubar esta versão. Além 
disso, uma gravação de Fabiana 
Innocente para o 190, também 

jogava por terra esta versão. 
“Tem uma velho louca aqui com 
uma arma na mão e eu estou 
com criança no carro”. 

Tão logo ela disse isto, se ou-
viu um estampido de tiro e liga-
ção se encerrou. 

Na segunda-feira (03/02), a 
mãe de Dionatha Vidaletti pres-
tou depoimento acompanhada 
de advogados, confirmando que 
a arma era sim de propriedade 
da família e que seu marido 
havia comprado no dia 16/01, 
fato este que já havia sido apu-
rado pela polícia. 

Sobre o crime, disse que so-
freu agressões que não sabe ao 
certo de quem, que foi até o car-
ro, pegou a arma que estava em 
cima do banco do motorista e 
fez um disparo para cima para 
acalmar a briga. Depois disso o 
filho teria tirado a arma de sua 
mão e atirado contra as vítimas. 

O depoimento foi contraditó-
rio em alguns momentos. Num 
primeiro momento diz que não 
sabia que o filho estaria com a 
arma, depois confirma que oi 
no carro, pegou a arma e deu 
um tiro pra cima. 

Com relação as supostas 
agressões que afirma ter so-
frido e que teria siso a razão 
dos disparo, a polícia acredita 
que de acordo com o áudio da 
ligação de Fabiana para o 190, 
não havia tempo para que isto 
tivesse ocorrido no tempo entre 
a ligação os tiros.

Sobre o fato de seu filho ter 
dito em depoimento que teria 
tirado a arma de Rafael Zanet-
ti, ela diz acredita que seu filho 
mentiu para proteger o pai, pois 
a arma estava no nome dele. 

Na saída da Delegacia a mu-
lher foi abordada pela imprensa 
e se limitou a dizer que seu fi-
lho estava protegendo sua mãe 
e que não é este monstro que as 
pessoas estão dizendo.

Nos dias que antecederam o 
depoimento da mãe de Diona-
tha, o pai registrou um bole-
tim de ocorrência informando 
o furto de uma pistola e duas 
espingardas. No dia seguinte, 
informou que as espingardas 
foram encontradas e a arma 
não. As versões com relação a 
arma ficam mais contraditórias 
a cada depoimento. 

Ainda restam muitas teste-
munhas à serem ouvidas, mas a 
polícia espera concluir o inqué-
rito nos próximos dias. 

O clamor público é por jus-
tiça diante de brutalidade e do 
motivo banal que levou a ani-
quilação de uma família. Embo-
ra a mãe do assassino venha a 
público dizer que seu filho não 
é um monstro e que seu advo-
gado tenho dito que a impren-
sa já julgou e condenou seu 
cliente. O que de fato acontece 
é que quem o condena não é a 
imprensa, mas a opinião públi-
ca. Quanto a tê-lo julgado e con-
denado, há de se ressaltar que 

Dionatha, por causa de uma ba-
tida de trânsito, que cujo valor 
não ultrapassaria R$ 1 mil reais, 
julgou, condenou, sentenciou e 
executou a sentença com pena 
de morte três pessoas e outras 
duas a um trauma que levarão 
para o resto de suas vidas. 

Fotos: Valtencir Cruz

Foto: Valtencir Cruz

Crime aconteceu na Estrada do Varejão na entrada do Jardim Floresta no Lami

O assassino Dionatha Vidaletti era praticante de Airsoft

Foto: Divulgação

Que a polícia e justiça consigam 
fazer seu trabalho, cumprir seu 
papel e ser o que se espera, 

JUSTA!
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual
Tirinha

Cruzadinha

ÁRIES  21/03 a 20/04

 O céu colabora para a realização de cur-
sos e de viagens. Você vai encontrar mo-
tivações para conduzir os seus interesses 
pessoais. Ficam em destaque o desenvolvi-
mento dos filhos e o campo amoroso. 

AMOR: É uma semana ótima para 
namorar e focar em passeios ou atividades 
a dois. A pessoa amada está mais próxima e 
aberta a vivenciar uma troca saudável. 

TRABALHO: Você ainda se sente muito 
exigido no trabalho, mas é uma semana 
positiva para obter soluções financeiras. 
Esteja atento a documentos, condutas com 
a chefia e mudanças de regras que afetam 
todos no trabalho.

TOURO 21/04 a 20/05

. É uma semana importante para permitir 
que a felicidade entre, mas é imprescindível 
adotar posturas diferentes. Reflita sobre as 
suas verdadeiras necessidades e não entre 
em conflito com o novo.

AMOR: É uma semana importantíssima 
para definir situações no relacionamento. 
Os seus interesses ficam em destaque, e 
isso é ótimo para despertar o seu potencial 
e avaliar os sentimentos envolvidos. 

TRABALHO: A forma de trabalhar e de-
senvolver os seus projetos passa por mu-
danças significativas, o que exige de você 
flexibilidade. O novo pode assustar, mas 
saiba que você está no caminho certo.

gêMEOS 21/05 a 20/06

 É uma semana ótima para viajar e estu-
dar. Você vai se sentir motivado a expressar 
aquilo em que acredita, além de compartil-
har informações e conhecimento.

AMOR: É uma semana mais leve para o 
amor. A pessoa amada estará disposta a 
se expressar e a criar movimentos novos 
para a relação. A semana favorece viagens 
e pequenos deslocamentos. Falar com o 
seu amor de maneira sincera sobre os sen-
timentos é uma forma de curar e fortalecer 
a relação. 

TRABALHO: É necessário usar a comuni-
cação para liderar os seus projetos e divul-
gar informações.

CâNCER 21/06 a 20/07

Tenha atenção com os impulsos, mas é 
hora de agir de uma forma inteligente na 
administração dos recursos materiais e do 
rumo profissional. 

AMOR: É uma semana para conversarem 
sobre a administração financeira que en-
volve a dinâmica da relação ou para avaliar 
os investimentos destinados a projetos. 

TRABALHO: É uma semana positiva para 
tomar decisões importantes no trabalho. A 
rotina precisa ser movimentada e depende 
de você dar tônus aos talentos e à vocação. 
Diante de conflitos e dificuldades, amplie o 
seu campo de visão.           

LEãO 21/07 a 20/08

 Haverá a possibilidade de perceber mel-
hor as necessidades de pessoas queridas 
e decisões construtivas para fortalecer os 
laços existentes. Você está numa fase nova, 
em que sente a necessidade de se libertar 
de situações que o oprimem.

AMOR: É uma semana para refletir sobre 
o futuro da relação. A pessoa amada passa 
por transformações, mas pode se mostrar 
mais rígida. 

TRABALHO: O trabalho exige de você 
uma nova forma de se relacionar com as 
pessoas. Os funcionários e o ambiente de 
trabalho passam por mudanças, então você 
precisa ser flexível e permitir a entrada de 
novas possibilidades profissionais.

VIRgEM 21/08 a 20/09

 O fortalecimento da autoestima é fun-
damental para tomar decisões assertivas, 
principalmente em família ou direcionadas 
ao imóvel. Você está sendo testado na ver-
dade que vibra em seu coração, para seguir 
realizado em sua rotina e trabalho. 

AMOR: É uma semana ótima para expres-
sar os seus sentimentos com o propósito 
de curar e ressignificar situações do pas-
sado que ainda se arrastam na relação. 

TRABALHO: A autoestima é combustível 
para se tomar as decisões certas. É impor-
tante neste momento estar flexível a en-
tender o que uma pessoa lhe traz. Avalie as 
condições e tome a sua decisão.

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIãO  21/10 a 20/11

SAgITÁRIO  22/11 a 21/12

É uma semana maravilhosa para tomar 
decisões assertivas sobre os seus inter-
esses e para o seu processo de autodesen-
volvimento. Para que possa ter um melhor 
aproveitamento dos cursos, das ideias e 
dos projetos que movimentam as suas 
crenças é necessário amadurecer.

AMOR: Uma nova percepção sobre as 
suas necessidades amplia o seu campo de 
visão também sobre as necessidades da 
pessoa amada. 

TRABALHO: É necessário aprimorar a 
liderança em equipe para elaborar projetos 
específicos que esteja desenvolvendo atu-
almente.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

É importante esgotar todos os conflitos 
existentes para que possa seguir de uma 
forma mais plena e feliz com as suas de-
cisões financeiras. O autoconhecimento 
é um fator importante para desenvolver o 
sentido de valor em sua vida.

AMOR: A pessoa amada está sentindo a 
necessidade de eliminar situações já des-
gastadas na relação, então foca em assun-
tos financeiros. 

TRABALHO: Pode ser que você se sinta 
exigido por chefes ou para identificar a mel-
hor postura para se tornar um bom chefe, 
portanto precisa focar no autodesenvolvim-
ento para lapidar as suas posturas.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

É uma semana para dar passos corajosos 
e ousados para desenvolver todo o seu po-
tencial. Busque avaliar os seus conflitos in-
ternos e mudar hábitos nocivos para o seu 
desenvolvimento. 

AMOR: É uma semana para conversar e 
curar aspectos que vem sendo carregados 
por você há algum tempo. 

TRABALHO: Você vai sentir a necessi-
dade de mudar tudo e de tomar decisões 
firmes e corajosas para seguir com os 
planos que estão em sua mente. Pode ir, 
porque está tudo aberto!

PEIXES  22/02 a 21/03

É uma semana em que os conflitos exis-
tentes com uma pessoa devem ser sana-
dos e encarados de outra forma. A pessoa 
tocada estará disposta a criar novos movi-
mentos para viabilizar ideias e projetos pes-
soais. 

AMOR: É necessário se colocar no lugar 
da pessoa amada para entender o cenário 
e os projetos que ele(a) deseja realizar. Evite 
os conflitos e seja flexível.

TRABALHO: Está numa fase de instabili-
dades, e isso pode gerar medos de respon-
sabilidades e experiências profissionais que 
exigem mais de você. Siga na direção da-
quilo que lhe dá medo!

 É uma semana excelente para compar-
tilhar informações com pessoas que estão 
envolvidas ou que podem colaborar com 
o desenvolvimento do seu projeto. A Lua 
Cheia também amplia viagens e estudos.

AMOR: É uma semana ótima para ficar 
juntinhos e focar nos planos a dois. Se esti-
ver sozinho, é uma semana em que poderá 
conhecer alguém especial. 

TRABALHO: Ficam em destaque nesta 
semana os seus projetos, principalmente 
para escolher quem deve participar e no-
vas formas de compartilhar informações 
pertinentes.

A autoestima e a consciência estão gui-
ando as suas ideias, o que é essencial para 
obter bons resultados. O céu também co-
labora com decisões financeiras e lhe traz 
novas possibilidades para investir e admin-
istrar os recursos materiais.

AMOR: É uma semana para entender as 
mudanças que movem o cônjuge e, com 
entendimento, dar permissão às mudanças 
que são necessárias para o desenvolvim-
ento de ambos. 

TRABALHO: O seu maior desafio no tra-
balho é exercer uma comunicação clara e 
objetiva.

EntrEtEnimEnto
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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 privile-
giada. Valor com condomínio 
incluso. R$ 50,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

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 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cod. Ma33149 - Apartamento 
térreo na Restinga, dois quartos, 
sala, cozinha, área de serviço, 
com garagem fechada. Ótima 
localização, valor R$ 790,00 
com condomínio já incluso no 
valor. R$ 790,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cod. Ma 73318 - Aluga-se casa 
na Restinga, com quarto peças, 
sala, cozinha, um quarto, 
banheiro. Valor R$ 480,00. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 23969 - Linda casa na 
Restinga, nunca habitada, loca-
lizada no loteamento Winter-
park, com dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e vaga para 
estacionamento. R$ 630,00. 
Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. MA48758 - Lindo aparta-
mento térreo na Restinga, em 
condomínio 24 h, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, estacionamento 
para veículo. R$ 700,00. Con-
fira! Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. MA45685Lindo aparta-
mento na Restinga, em condo-
mínio e portaria 24 horas na 
restinga; está em ótimo estado 
e conta com dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro. R$ 700,00. 
Malfatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. MA52187 - Loja com apro-
ximadamente 150m² com meza-
nino, localizada na Av. Nilo 
Wulff, na Restinga. R$ 2500,00. 
Agende seu horário. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. MA49414 - Aluga-se 
apartamento na Restinga, 
com condomínio incluso, dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço. Pró-
ximo ao posto de gasolina 
Ipiranga. R$ 680,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. MA57894 - Aluga-se 
apartamento na Restinga, 
dois dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço, 
próximo a antiga garagem da 
Tinga. R$ 700,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cód. MA96697 -  Apartamento, 
no terceiro andar, próximo 
à estrada principal da Res-
tinga; com dois dormitórios, 
sala, cozinha, área de serviço e 
banheiro. Ar condicionado no 
quarto de casal e na sala. R$ 
600,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. MA58858 - Apartamento, 
no terceiro andar, próximo 
à estrada principal da Res-
tinga; com dois dormitórios, 
sala, cozinha, área de serviço e 
banheiro. Ar condicionado no 
quarto de casal e na sala. R$ 88 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. MA78143 - Apartamento 
dois quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, 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 
escolas e transportes. Confira!! 
R$ 118 mil. Malfatti Imóveis 
– CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

MA35259 - Apartamento com 
excelente localização, dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, gara-
gem fechada. R$ 110 mil. Mal-

Aluguel

VeNDA

ClASSIfICAdOS

DiVersos
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

fatti Imóveis – 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 Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 WhatsApp

MA33973 - Sobrado de dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, elétrica nova, em avenida 
principal, próximo todas as linhas 
de ônibus disponível no bairro, mer-
cado, posto de gasolina. R$ 130 mil. 
Malfatti Imóveis – CRECI 11950 – 
Fones: (51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. MA 60319 - Casa na Restinga, 
de dois quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. Próximo a mer-
cado, farmácia, ponto de ônibus. R$ 

140 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. MA 35156 - Oportunidade, 
sobrado na Restinga, com dois quar-
tos, uma cozinha grande, área de 
serviço nos fundos bem ampla, vaga 
para um carro. Condomínio tran-
quilo, com moradores antigos, em 
frente ao supermercado Leva Mais 
na Av. principal da Restinga Nova, 
parada de ônibus em frente, à pou-
cos metros do centro comercial do 
bairro e do Hospital Restinga. Todos 
os recursos que você precisar à sua 
disposição. Ótima localização. PODE 
SER FINANCIADO. R$ 145 mil. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 What-
sApp

cultura

projeto mais Restinga oferecerá profissionalização em teatro
Uma parceria entre a Secretaria municipal da Cultura (SmC) e a Caixa Econômica Federal irá promover curso de formação teatral para 
a comunidade do bairro Restinga. A Companhia de Teatro integra Restinga é uma das ações do projeto mais Restinga que irá oferecer 
formação e profissionalização de crianças, jovens e adultos moradores e trabalhadores do bairro. As inscrições gratuitas poderão ser rea-
lizadas na segunda-feira, 10, das 9h às 18h, na Estação Cidadania Restinga (rua Arno Horn, 221). As aulas começam no dia 17 de março.

Companhia de Teatro Inte-
gra Restinga - a Coordenação 
de Artes Cênicas da SMC pro-
pôs a criação da companhia 
com o objetivo de dar oportu-
nidade para diversos talentos 
da Restinga e fornecer uma 
formação completa em teatro. 
O programa terá como sede a 
Estação Cidadania, novo espa-
ço cultural, esportivo e de as-
sistência social da Prefeitura 
de Porto Alegre. Inaugurado 
em agosto de 2019, o Estação 
Cidadania Restinga já atendeu 
10.240 pessoas. A obra foi re-
alizada pela prefeitura, com 
execução das secretarias de De-
senvolvimento Social e Esporte 
(SMDSE) , da Cultura (SMC) e de 
Infraestrutura e Mobilidade Ur-
bana (Smim), através de convê-

nio com o Ministério da Cidada-
nia e investimento total de R$ 
2,02 milhões. Cerca de 50 mil 
pessoas do bairro e das imedia-
ções serão beneficiadas.

Em um primeiro momento, 
os alunos receberão um pano-
rama geral sobre todas essas 
áreas do fazer teatral para, em 
seguida, serem divididos em 
grupos conforme suas vocações 
e necessidades e ficarão respon-
sáveis por cada uma das áreas 
criativas dessa companhia.  Ao 
longo do ano, serão responsá-
veis por fazer apresentações 
e participações em eventos da 
sua comunidade para que, no fi-
nal do outubro, estejam prepa-
rados para realizar uma grande 
apresentação final de uma obra 
artística totalmente produzida 

por eles, desde a concepção até 
a confecção dos materiais e atu-
ação, além da iluminação e ges-
tão da verba de produção.

A professora Vika Schabbach 
acrescenta: “A importância do  
projeto está em prever e insti-
gar a autonomia dos participan-
tes para que eles possam, após 
a experiência, seguir gerindo, 
criando e produzindo espetá-
culos, performances, leituras 
dramáticas e intervenções artís-
ticas, bem como se engajar nas 
demandas da própria comu-
nidade como nos projetos dos 
pontos de cultura, da escola de 
samba da Restinga e demais 
equipamentos e instituições 
que, em rede, estão desde agora 
abraçando e compondo o proje-
to coletivamente.”

Os encontros ocorrerão em 
horário extracurricular, no tur-
no da tarde, com carga horária 
de 4h semanais para moradores 
da Restinga a partir de 12 anos. 
O curso terá duração total de 
180h somado aos horários de 
ensaio e reuniões de produção 
do espetáculo de final de curso.

DisCiplinas ofereCiDas

Oficina de atuação –  profes-
sora Janaina Pelizzon
Estudos e conceitos teórico-prá-
ticos focados em atuação, inter-
pretação teatral, improvisação 
teatral, técnicas corporais, ex-
pressão vocal.

Oficina de direção e drama-
turgia – professor Thiago Pira-
jira

Estudos e conceitos teórico-
-práticos a partir de princípios, 
métodos e técnicas em direção 
teatral. Pensar sobre a concep-
ção do espetáculo. Desenvolvi-
mento de dramaturgias coleti-
vas dos alunos no meio social 
que habitam.

Oficina de iluminação e elé-
trica – professor Bathista Freire

Noções básicas de iluminação 
cênica, percepção de luz, elétri-
ca básica e equipamentos.

Oficina de cenografia, ceno-
técnica, figurino e costura – 
professora Rita Spier

Estudo teórico-práticos sobre 
o espaço cênico, elementos e 
objetos cenográficos; Estudos 
sobre figurinos, composição de 
roupas, acessórios, elementos 
cênicos, criação e costuras para 
figurinos dos

personagens.
Oficina de produção cultural 

– professora Vika Schabbach
Estudos sobre produção cul-

tural, conhecimentos sobre leis 
de incentivo cultural e produ-
ção da montagem de um espe-
táculo de teatro.

As apresentações serão no 
final de outubro no teatro da 
Estação Cidadania e no Teatro 
Renascença no Centro Munici-
pal de Cultura Lupicínio Rodri-
gues. As datas serão definidas 
conforme o andamento das au-

las. Ao final do curso os alunos 
receberão um certificado oficial 
com a assinatura da Coordena-
ção de Artes Cênicas e da Caixa 
Econômica Federal.

Projeto Mais Restinga – É 
uma proposta de trabalho so-
cial, construída em parceria en-
tre a Prefeitura de Porto Alegre 
e a Caixa. O projeto promove 
atividades inclusivas, culturais, 
educativas, esportivas e recre-
ativas que devem beneficiar 
mais de mil pessoas na região. 
A iniciativa aplica recursos do 
trabalho social do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida em uma 
abordagem territorial, utilizan-
do espaços públicos para a rea-
lização das atividades, concen-
tradas em dois polos: o Centro 
Cultural Multimeios e a Estação 
Cidadania.

SerViçO
Inscrições para a Companhia de 
Teatro Integra Restinga 
Segunda-feira, 10, das 9h às 
18h, na Estação Cidadania Res-
tinga (rua Arno Horn, 221).
Informações: Coordenação de 
Artes Cênicas pelo telefone 
3289-8064 ou pelo e-mail cac@
smc.prefpoa.com.br

Texto de: Paulo Beccon / PMPA
Edição de: Taís Dimer Dihl / 
PMPA

O Estação Cidadania Restinga está localizado na rua Arno Horn, 221

Foto: Cesar Lopes / PMPA
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