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Então, sejamos menos políticos e individualistas, vamos ou-
vir o outro (não precisa concordar) apenas ouvir e ser ouvi-
do, assim será mais fácil de enfrentarmos isto juntos.

Valtencir Cruz

‘

Histeria política
O coronavírus não causou histeria apenas pela saúde, mas sim uma histeria política que define 
quem é a favor da quarentena como sendo de esquerda e quem apoia o retorno da atividade comer-

cial mesmo que gradativa e com cuidados especiais, como sendo de direita e bolsonarista.

A sociedade está tão individua-
lista que “SE NÃO CONCORDA CO-
MIGO É CONTRA MIM”. As recen-

tes manifestações supostamente 
em nome da DEMOCRACIA, estão 
levando ao caos um país que ten-

ta sair do buraco. Quando falo de ma-
nifestações, me refiro aos dois lados, 
pró é contra Bolsonaro, nenhuma delas 
é saudável pro país neste momento. 
Mais agravante ainda se tornam quan-
do chegam ao ponto da violência como 
vem ocorrendo, além da proliferação de 
fake news de ambos os lados pelas re-
des sociais. 

Só que os dois lados tem sua razão, 
o coronavírus não é um resfriado e é 
muito sério sim, muito sério também 
é o impacto financeiro e emocional nas 
pessoas que não sabem se receberão sa-
lários e se terão o que comer amanhã. 
Apesar do auxílio emergencial do go-
verno federal, instala-se uma incerteza 
na economia que apesar do retorno da 
maior parte da atividade comercial, está 
tudo travado, ninguém investe enten-
dendo que o momento não é de crescer, 
mas de sobreviver. 

É hora de colocar o  posicionamento 
político de lado e buscar soluções jun-
tos. As diferenças de pensamento exis-
te e é isto que torna mundo tão belo. 
Imagine se todo mundo gostasse da 
mesma roupa, do mesmo tipo físico, 
etc. Que chato, que diálogo teríamos se 
todos concordassem com tudo? O que 
seria dos colorados sem os gremistas e 
vice versa? Que graça teria?

O posicionamento frente ao coro-
navírus ou mesmo a ideologia políti-
ca não define o caráter de ninguém, 
tenho grandes amigos tanto da di-
reita quanto da esquerda e acho isto 
ótimo. Muitas vezes mudei de opi-
nião de alguma coisa ao conversar 
com as pessoas, ao ver as coisas por 
outro ângulo. O PENSAR, mesmo 
que diferente do outro é o que nos 
difere dos outros seres e nos deno-
mina HUMANOS. Esquerda, direita 
e centro hoje tem um inimigo em 
comum chamado Covid19 que está 
impactando na saúde física, emocio-
nal e financeira da população.

Então, sejamos menos políticos e 
individualistas, vamos ouvir o ou-
tro (não precisa concordar) apenas 
ouvir e ser ouvido, assim será mais 
fácil de enfrentarmos isto juntos.

Este texto escrevi em 29 de mar-
ço, com poucos dias de quarentena, 
mas agora só fiz algumas poucas 
edições, pois continua atual.
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NCC continua fazendo seu trabalho mesmo em meio a pandemia

Em abril e maio e diante do 
acontecimentos relacionados 
ao coronavírus que impossibi-
litou muitas pessoas de pode-
rem trabalhar com o isolamen-
to social, imbuídos no mesmo 
espírito solidário, o NCC Belém 
e os moradores do condomínio 
Terra Ville num gesto de amor 
e empatia e através dos colabo-
radores e voluntários do NCC, 
distribuíram 500 cestas básicas 
no mês de abril para seus vizi-
nhos, moradores do extremo 
sul de Porto Alegre através do 
projeto Vizinho Ajuda Vizinho.

 Continuou no mês de maio 
e mais empresários e empresas 
aderindo e possibilitando a en-
trega de mãos 856 cestas bási-
cas, totalizando 1356 nos dois 

meses. Entre os parceiros nesta 
campanha estão: Instituto Viva 
Cidadania, Fundação Banco do 
Brasil, ANABB, 21º Batalhão de 
Polícia Militar, entre outros

   Aproximadamente 750 fa-
mílias de comunidades do ex-
tremo sul de Porto Alegre foram 
beneficiadas, até agora. A ação 
é do Condomínio Terra Ville, 
com o objetivo de fazer frente 
às consequências da pandemia 
da Covid-19.

Nos bairros contemplados, 
muitas famílias sobrevivem 
como autônomas ou em traba-
lhos informais e, com a neces-
sidade de isolamento social, es-
tão sem renda. As cestas, além 
de alimentos, também contêm 
produtos de higiene. O NCC Be-

lém, que desenvolve um traba-
lho social, nas áreas de educa-
ção, profissionalizante, cultural 
e geração de renda, na região, 
auxiliou na distribuição das ces-
tas entre seus beneficiários.

 

Parcerias são fundamentais pra realização deste belo trabalho Equipe do NCC realiza o trabalho com muita dedicação e carinho
Atividades realizadas pelos alunos são recolhidas semanalmente

Ajuda chegando a quem de fato precisa

Alunos do projeto de Apoio Educacional + Familias, juntos 
contra o coronavirus = Uma Liçao de Vida, são atendidos em 
suas casas.

O coronavírus não está impe-
dindo o NCC Belém de desen-
volver suas atividades de apoio 
educacional entre outras. Para 
não deixar cerca de 100 alunos 
desassistidos no período de 
isolamento social, todas as se-
gundas-feiras,  uma equipe da 
instituição de educadoras, visi-
ta as famílias e faz a entrega de 
um kit escolar, kit higiene, caixa 
de leite, higiene pessoal  e cesta 
básica, voltando às sextas para 
recolhimento das atividades e 
respectiva correção.

A iniciativa mantém o víncu-
lo com os educandos e famílias, 
estimulando atividades que au-
xiliem no desenvolvimento de 
aprendizado do aluno de forma 
significativa e prazerosa. As ati-
vidades são elaboradas de acor-

do com a idade das crianças, 
com exercícios atrativos, para 
que todos demonstrem interes-
se em realizá-los.

As visitas são acompanhadas 
por uma assistente social, que 
verifica e monitora as necessi-
dades das famílias.

NCC Belém também está rea-
lizando aulas virtuais, com cur-
sos de Inglês, violão, informáti-
ca básica e língua portuguesa e 
pré-Enem, todos já com vagas 
esgotadas, mas em breve serão 
anunciadas novas turmas. 

No total, 84 alunos estão 
sendo atendidos com aulas se-
manais e gratuitas, ministradas 
pelos professores da institui-
ção, desde suas residências, 
utilizando ferramentas pedagó-
gicas online.

Fotos: Divulgação NCC
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AÇOUGUE E MERCADO

DOM MIGUEL

51 984.975.738
TELE VENDAS

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 !                        

MáRCio LopEs
Açougueiro há 20 anos apaixonado por churrasco 

Especialista em assados 
Contato 51 984.975.738 
instagram @expecialist

numa época tão difícil como esta, que várias pessoas perderam a vida em 
todo o mundo, muito se fala e se homenageia os profissionais de saúde, mas 
muitos também se esquecem de homenagear aqueles que assim como o pes-
soal da saúde, estão na linha de frente, como o pessoal do comércio de gêne-
ros alimentícios.

O pessoal da padaria, do açougue, do mercado grande ou da esquina. Tanto 
faz o tamanho ou segmento, estão lá dia após dia servindo os clientes, prepa-
rando os cortes, assando os pães, repondo as gôndolas, atendendo no caixa, 
servindo aos clientes.

A vida não parou para essas pessoas, eles não são como os pseudo artistas 
globais que entoam em bom som “FiQUEm Em CASA”. Para nós do comércio de 
gêneros alimentícios não existe isso. nós somos linha frente, estamos aqui, dia 
após dia para servir e atender o cliente e não quebrar o elo da cadeia produtiva 
do produtor ao consumidor.

Pra nós o FiqueEmCasa não é viável, estamos aqui para dar o melhor para 
nossos clientes, da nossa família para a sua.

O risco existe e é grande, mas nós comerciantes e colaboradores do comér-
cio estamos também nessa luta, para manter funcionando esta imensa engre-
nagem chamada sociedade. 

Estamos trabalhando, mantendo as orientações dos órgãos de saúde e le-
vando a vocês clientes o melhor possível.

E não esqueçam, nUnCA VAi SER SÓ Um CHURRASCO, muita coisa aconte-
ce e muitas pessoas se envolvem até que chegue assado à sua mesa.

Juntos passaremos por isso e logo retornaremos ao normal, ou pelo menos 
um novo normal.

Até a próxima.

NUNCA VAi sER sÓ UM CHURRAsCo

No pAís dA ALEgRiA

De porta em porta pedindo 
qualquer doação de alimentos não 
perecíveis. É a realidade de muita 
gente que perdeu seu ganha pão 
por conta da quarentena e das 
restrições de circulação. neste 
momento precisamos da empatia, 
que é a atitude de se colocar no 
lugar do outro, daquele que está 
vulnerável. Estamos enfrentando 
um dos maiores desafios de nos-
sa história recente. A pandemia do 
Coronavirus nos obriga a entender, 
por uma questão de sobrevivência, 
que ao me cuidar, cuido do outro e 
quando o outro se cuida, também 
me preserva. Aqueles dedicados 
ao estudo das relações ecológi-
cas sempre nos alertaram para 

o fato de que a sobrevivência de 
cada ser vivo está interligada. 

Em muitos pontos do Estado 
do RS nossas estruturas de saúde 
pública serão fortemente deman-
dadas pelo grande número de 
infectados. Justamente neste mo-
mento o povo gaúcho mostra que 
seu espírito de comunidade, sua 
solidariedade e amor pela família 
são poderosos escudos que nos 
protegem da ferocidade e malefi-
cência deste vírus. Tenho certeza 
que nosso povo brasileiro vai dar 
uma lição de humanidade e de 
respeito um pelo outro, quando o 
isolamento põe a prova até mesmo 
nossa sanidade mental. A riqueza 
da vida reside na capacidade de 

transformar estes dias difíceis em 
uma oportunidade de evoluirmos 
como pessoas, nos tornando mais 
criativos, humanitários e próximos 
daqueles que amamos. 

A união e a superação de nos-
sas diferenças para que venha-
mos a minimizar o impacto desta 
epidemia é a mostra de que mes-
mo que pense de maneira diferen-
te de outros compatriotas, isto não 
nos torna inimigos. Somos todos 
filhos desta enorme nação que 
fala português e é famosa pela 
alegria de viver. É a hora de ma-
nifestarmos nosso amor pela vida. 
Certamente sairemos mais fortes e 
melhores!

deputado Estadual dr. Thiago duarte (dEM/Rs) - médico legista e gineco obstetra.

Este foi o resultado da primeira Cavalgada Solidária feita no Belém Velho. Foram arrecadadas 3 toneladas de alimentos para serem doadas as famílias que mais 
precisam. Solidariedade salva vidas.

Foto: Divulgação
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Conheça Mary Mello, que já se dedica a 
esta causa há 19 anos

Tinga Retrô nos leva a um passeio 
pelo bairro até os anos 70

Em meio a quarentena com as pessoas se 
comunicando mais pelas redes sociais, mas 
com a saudade de quando podíamos levar 
uma vida normal, também veio a nostalgia e 
a lembrança de velhos e bons tempos. Com 
isso alguns amigos se falando por messen-
ger, resolveram criar um grupo no facebook 
que foi crescendo, ganhando adeptos e as 
pessoas puderam postar fotos do passado, 
algumas de uma Restinga de 40 anos atrás. 

Pedinmos autorização aos administrado-
res para publicarmos algumas dessas lindas 
recordações. Inicialmente evitamos postar 

fotos de pessoas (exceto com autorização), 
mas quem quiser ter essas lembranças re-
gistradas em nosso jornal impresso pode 
postar no grupo no facebook: TINGA RETRÔ 
e posteriomente enviar inbox pra nossa pá-
gina: https://www.facebook.com/vitrinejor-
nal. Lembramos porém, que jornal impresso 
tem espaço limitado e serão escolhidas so-
mente algumas. 

Parabéns pela iniciativa do grupo TINGA 
RETRÔ que certamente ao lembrar do pas-
sado com fotos também no trará de volta 
antigos valores da sociedade. 

Meados dos anos 90 (1996 ou 1997), David Ouriques e André Saróba 
fazendo teatro (publicada por David Ouriques)

Ônibus da Tinga era assim nos anos 80, publicado por Lino Fraga

Ônibus da Tinga era assim nos anos 80, publicado por Lino Fraga

Condomínio Monte Castelo, há 4 anos (pulicada por Rogério DekechesGinásio Cecores em 1985 publicada por Cloir Duarte

Inter centros de natação em 1986 no CECORES, enviada por Cloir Duarte

Paróquia nossa Senhora da Misericórdia em obras, postado Thierry Emanuel Calleja

os animais também 
precisam de proteção

Mulher forte, guerrei-
ra, esposa, mãe dedicada e 
protetora incansável. Há 19 
anos, Mary resgata, trata, 
abriga e encaminha animais 
para adoção, nesse período, 
milhares de cães e gatos fo-
ram salvos, especialmente 
na zona de sul de Porto Ale-
gre. Todo esse trabalho sem-
pre foi custeado com seus 
próprios recursos financei-
ros, por amor aos animais e 
em benefício da saúde públi-
ca da comunidade.

Quando escolheu cursar 
veterinária despertava tam-
bém a protetora, onde sen-
tiu que poderia transformar 
a vida de animais vítimas do 
abandono e maus-tratos. O 
amor e a vocação de prote-
ger os indefesos, ficou cada 
vez maior.

São inúmeras histórias, 

onde a maior parte das lágri-
mas escorreram de felicida-
de, sentindo-se com o dever 
cumprido ao mudar o desti-
no, dos pobres animais para 
seguir numa vida digna e de 
bem-estar.

Quando lhe perguntamos 
se faria tudo novamente, a 
resposta é imediata. “Sem 
dúvida, não trocaria todo 
conforto que muitos não 
abrem mão, de poderem fe-
char a porta de casa e passar 
dias em uma praia. A vida de 
quem faz a escolha de salvar 
indefesos, é cheia de sacri-
fícios, pois os custos todos 
arcados pela protetora faz 
com que deixe de lado mui-
tos privilégios. Com certeza 
o ganho é imensurável, pois 
salvar vidas não tem preço”, 
diz Mary.

contatos:
Facebook: 
mary mello Protetora de animais

Fone/ WhatsApp: 
(51) 98420.6680

A Branquinha (fotos) foi encontrada por Mary muito debilitada, foi tratada e ficou linda. Infelizmente depois 
de um tempo foi atropelada por um caminhão e não resistiu. 
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Vereador Reginaldo pujol fala do momento de pandemia que vivemos

Durante a quarentena a câmara continuou trabalhando por video conferência

Foto: Divulgação

Pujol (Partido Democratas Porto Alegre) é Presidente Câmara municipal 

Veja a entrevista feira pelo editor do Jornal Vitrine, 
Valtencir Cruz

Valtencir Cruz - Uma pergunta 
recorrente, que tenho dificul-
dades para responder. Quando 
voltaremos a normalidade de 
nossas vidas?”

Pujol - Tenho comigo que não 
existe uma resposta certa ou de-
finitiva. Nem sobre o “quando” ou 
sobre a chamada “normalidade”. 
Sei das imensas dificuldades que 
o famigerado vírus colocou sobre 
nossas costas. Mas como respon-
der a uma pergunta dessas?

Agora, aos poucos, o comércio 
e a indústria voltam timidamente. 
Mas como recuperar os prejuízos 
da falta de dinheiro, trabalho 
e troca de serviços? Isso posso 
responder: com mais trabalho, 
com criatividade, inventividade, 
e um olhar mais terno ao nosso 
próximo. Mas e como recuperar 
aquelas perdas que não temos 
como mensurar? Aqueles amigos, 
parentes ou conhecidos que não 
vamos mais encontrar? A isso eu 
digo que nossas lembranças são a 
melhor coisa que podemos man-

ter.
Já ouvi críticas ao nosso Go-

vernador e ao nosso Prefeito por 
“fecharem tudo”. Bom, podem ter 
sua razão. Mas os números, gra-
ças a Deus, pequenos em relação 
a outros estados e municípios, me 
deixam com uma dúvida: não terá 
sido esse “excesso de cautela” que 
nos coloca em uma situação que 
hoje permite a abertura lenta e 
gradual de tudo? Sem sobressal-
tos? Sem maiores perdas ainda?

Estou parcialmente isolado, 
não vejo presencialmente meus 
filhos e minha neta, tem mais de 
dois meses. Os aniversários deles, 
as pequenas comemorações, so-
mente de forma virtual, mas fico 
contente de estarem bem de saú-
de. A saudade é que aperta mui-
tas vezes na calada da noite.

As relações mudarão, e muito, 
após essa pandemia passar, e di-
zem que vamos, a partir de agora 
conviver com os resquícios desse 
vírus por anos ainda. As reuniões 
virtuais, os trabalhos em casa, o 
chamado teletrabalho, serão cada 
vez mais comuns. As relações de 

trabalho terão que ser, forçosa-
mente, rediscutidas.

Valtencir Cruz - E isso também 
nos traz um outro assunto a 
comentar. O sistema de trans-
porte por ônibus em Porto 
Alegre precisa ser reestrutu-
rado. Hoje temos um sistema 
em que os mais pobres é que 
o sustentam. Temos uma gama 
variada de projetos na Câmara 
de Vereadores versando sobre 
este assunto. Mas serão eles, 
os projetos, capazes de recu-
perar o sistema e fazer com 
que o mesmo volte a ser atra-
tivo para usuários e concessio-
nários?

Pujol -  Com efeito as consequên-
cias da PANDEMIA de Coronaví-
rus se estenderão por muito tem-
po e, fora de dúvida, agravará 
as dificuldades que o transporte 
coletivo por ônibus, especialmente 
para os usuários e os operadores 
do sistema, que já são fortemen-
te impactados pelas consequên-
cias da COVID-19, constituem-se 
em significativo risco de agravar 
mais ainda, uma situação que já 
beira o insustentável.

E sobre a nossa Câmara, tam-
bém tenho ouvido de várias pesso-
as, que só posso chamar de desin-
formadas, e elas dizem: a Câmara 
está fechada.

Não é verdade. O que acontece 
é que desde meados de março, es-
tamos com as atividades restritas 
no prédio do Legislativo. Nossas 
Sessões continuam a ser reali-
zadas. E de forma virtual temos 
atendido a pauta que nos é pro-
posta. Ainda sobre isso, os funcio-
nários estão em regime de plan-
tão, e com horário diferenciado 
para evitar sobrecarregar ainda 
mais o nosso sistema de transpor-
te, resumindo, para fugir do horá-
rio do “pico”.

Os números de nosso trabalho 
desde 16 de março:

– Instituímos o Comitê Per-
manente de Crise, formado pela 
Mesa Diretora e pelas Lideranças 
de Bancada, destinado a acom-

panhar a evolução dos fatos en-
volvendo a pandemia, bem como 
para propor medidas que auxi-
liassem o Município nas questões 
referentes à evolução do CO-
VID-19 em nossa Capital. O refe-
rido Comitê realizou diversas reu-
niões, incluindo a participação de 
secretários municipais.

- Instituímos o Sistema Remoto 
de Deliberação (SRD), um novo 
procedimento legislativo, e a ses-
são plenária virtual, incluindo-se 
a possibilidade de votação de pro-
jetos e proposições de iniciativa 
parlamentar, ferramenta que está 
sendo utilizada largamente.

Reforço que a Câmara de Ve-
readores, inobstante o período de 
trabalho, vem atuando regular e 
rotineiramente, sem prejuízo da 
sua missão, como comprovam os 
dados abaixo.

Foram realizadas 39 reuniões 
virtuais, sendo:

Sessões Plenárias: 17;
Reuniões do Comitê Permanen-

te de Crise: 15;
Reuniões da Mesa Diretora: 7;
Reunião do Presidente da Câ-

mara e Presidentes das Comissões 
Permanentes: 1; Em nossas reuni-
ões virtuais, tivemos a participa-
ção do Prefeito Nélson Marchezan 
Jr., do Secretário da Saúde, Pablo 
Stürmer, Secretário Extraordiná-
rio de Enfrentamento ao Corona-
vírus, Bruno Miragem, Secretário 
da Educação, Adriano Naves de 
Brito, Secretário adjunto da Saú-
de, Nathan Katz e a Secretária 
Municipal da Fazenda, Lisiane 
Baum.

Já a nossa CCJ – Comissão de 
Constituição e Justiça, realizou 06 
reuniões virtuais, nas quais foram 
discutidos e apreciados 25 parece-
res a projetos legislativos. Foram 
apresentados 40 Projetos Legisla-
tivos, sendo 9 aprovados, 5 rejei-
tados, 4 arquivados sem aprecia-
ção, e 22 se encontram em fases 
diversas da tramitação. Ainda ti-
vemos 16 moções e 18 indicações.

E para mostrar que continu-
amos trabalhando a participan-
do ativamente da vida de nossa 
Capital, através da Resolução de 
Mesa no 229, de 30 de março de 

2020, foram destinados, ao Poder 
Executivo, dez milhões de reais do 
orçamento da Câmara, em cinco 
parcelas consecutivas, para au-
xiliar nas ações de prevenção e 
combate ao COVID-19.

Valtencir Cruz - Outra pergun-
ta, e essa realmente difícil de 
responder, tendo em vista que 
somos meramente objeto das 
determinações de outros, é so-
bre a realização ou não de elei-
ções neste ano de 2020. O que 
pode dizer sobre isso?

Pujol - Existem em Brasília vá-
rias discussões sobre quais serão 
as datas das eleições municipais 
e até o momento nenhuma defi-
nição. Mas falando pelo DEMO-
CRATAS Porto Alegre, uma coisa 
já definimos: TEREMOS CANDI-
DATO próprio ao Paço Municipal. 
E uma nominata de candidatos a 
vereador em que as mulheres su-
peram em muito a exigência da 
Lei Eleitoral.

Por fim, quando fui instado a 
escrever para o VITRINE, fizeram-
-me algumas perguntas. Sinto não 
ter as respostas para todas, ou 
para algumas, somente conjectu-
ras.

Mas isso abre um canal de diá-
logo com as pessoas. E isso: diálo-
go, é o que mais precisamos neste 
momento. Devemos cada vez mais 
buscar o entendimento entre as 
pessoas, sem enfrentamentos.

Lembrar sempre que podemos 
ter diferenças políticas, diferen-
ças de opinião, mas que no final 
nosso objetivo primordial deve ser 
um só: transformar nossa Porto 
Alegre em um local aprazível de 
se ver e viver, sob o comando de 
DEUS a quem eu faço a derradei-
ra pergunta:

Quando eu poderei voltar a 
MINHA TINGA, abraçar a minha 
gente, olhar nos olhos de cada 
um, ouvir seus reclamos e fazer 
a minha confraternização? O que 
mais gratifica a minha alma do 
que qualquer coisa. Afinal a sau-
dade é um grande vírus, que pode 
não matar, mas bate forte no co-
ração da gente.
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Com a crise nós criamos!
Realmente a zona de conforto não é tram-
polim para o sucesso. E prova disso é que 
algumas Empreendedoras Restinga preci-
saram se reinventar.

Solange da Cinderela Paulista, fazia uniformes escolares e 
agora também faz máscaras personalizadas

Jaqueline Fraga, psicóloga do Espaço Vida, realizou atendi-
mentos por vídeo chamadas

Patrícia do Mix Casa, não podia abrir sua loja de utensílios 
domésticos, mas passou a vender roupas indo até o cliente

Com poucos re- cursos mas com o 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgaçãofeeling de empre-
endedor, pensa-
ram rápido e agi-
ram mais rápido 
ainda. Bem como 
aquela frase: “Se 
me dão um limão, 
faço uma limona-
da”.

A Patrícia da 
Mix Bazar teve sua 
loja de utensílios 
para a casa fecha-
da com o decreto 
da prefeitura. Ti-
nha tudo para se 
lamentar, mas não, 
ela mudou total-
mente seu ramos 
de negócios e hoje 
ela vende roupas e 
entrega. Seu clien-
te não precisa sair, 
ela leva até a sua 
casa.

Psicólogas como 
Jaqueline Fraga, 
com o apoio do 
conselho que rege 

a categoria, agora 
fazem atendimen-
to on LINE com 
seus pacientes e 
seus tratamentos 
não foram inter-
rompidos.

Outro exemplo e 
a Cinderela Paulis-
ta, uma confecção 
de uniformes es-
colares. As escolas 
estão fechadas! E 
agora?

A Solange não 
pensou duas vezes 
e colocou suas má-
quinas de costu-
ras para produzir 
máscaras perso-
nalizadas que es-
tão garantindo o 
sustento durante a 
pandemia.  Sim! Se 
agora todos preci-
sam usar másca-
ras, nós fazemos!

Temos a Delaine 
da pitanga morena 

que vendia roupa e 
agora vende man-
tas e edredons. 

Outras Empre-
endedoras usam 
agora o aplicativo 
de alimentação, 
tem tele entrega, 
busque e leve. To-
das essas possibili-
dades que já eram 
muito boas, mas 
muito só implanta-
ram agora median-
te a necessidade 
que surgiu com a 
pandemia.

Com essa crise, 
estamos criando 
opor tun idades , 
educando a popu-
lação da Restinga 
que consumir no 
bairro é uma ati-
tude para movi-
mentar a economia 
e não retroceder 
na ascensão deste 
projeto.
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Carreata marca o aniversário de um ano das 
Empreendedoras Restinga

Passado um ano do primeiro encontro, deixaram de ser 
anônimas e conquistamos seu espaço no empreendedo-
rismo da Restinga. Mostrando qualidade e representa-

tividade no comércio e serviços do bairro.
Passaram de invisíveis à geradoras de empregos e che-

garam aos principais jornais e TVs no nosso estado.
Se organizaram, enfrentaram uma pandemia, se rein-

ventaram e se fortaleceram.

Carreata teve o apoio da Brigada Militar durante todo o percurso Dezenas de veículos participaram, percorrendo as principais ruas do bairro

Passou um ano, mas é só o 
começo, irão continuar gritan-
do para o mundo, “NÓS SOMOS 
IMPORTANTES, NÓS ESTAMOS 
AQUI, SOMOS AS EMPREENDE-
DORAS RESTINGA E JUNTAS 
SOMOS MAIS FORTES”.

No dia 29 de maio comemo-
ram o aniversário com a reali-
zação de uma carreata pelas 
principais ruas da Restinga, 
com a comunidade que às aco-

lheu. A opção pela carreata foi 
a maneira encontrada de não 
deixar passar em branco esta 
data tão importante. Em condi-
ções normais (sem pandemia), 
certamente seria uma festa de 
arromba, com tudo de bom que 
elas merecem e seria mais uma 
de mostrarem que elas juntas 
podem qualquer coisa. 

“Muito obrigado a todos 
que estiveram conosco neste 

primeiro ano, mas continuem 
conosco, pois nós também es-
taremos como vocês”, dizia a 
mensagem passada em carro 
som.

Parabéns Empreendedoras 
Restinga e obrigado pelo privi-
légio de me permitirem estar 
com vocês nesta linda caminha-
da!

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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Futebol do Extremo sul contando os dias para retornar

O campeonato de futebol de 
campo veterano 40 anos come-
ça com disputa no campo do 
Pampa, fazendo uma homena-
gem à Claudemir Duarte (Nego), 
que deixou seu nome gravado 
no futebol de várzea da cidade, 
especialmente na Restinga. 

Já no domingo seguinte 
(15/03), iniciou o campeona-
to veterano de futebol sete na 
categoria 50 anos, que nesta 
edição presta uma homenagem 
`Valtencir Cruz, editor do jor-
nal Vitrine, por seu apoio ao es-
porte nestes último anos. 

Os dois campeonatos prome-
tem grandes jogos, pois desde 
janeiro as equipas já estavam 
se reunido, se organizando e 
contratando jogadores, entre-
tanto, por orientação da Prefei-
tura Municipal de Porto Alegre 
em função da Pandemia do Co-
ronavírus, os dois campeonatos 
foram paralisados e só serão 
retomados quando houver libe-
ração dos órgãos públicos com-
petentes para a realização de 
atividades esportivas em locais 
públicos. 

no domingo (08/03) começou o calendário es-
portivo do futebol na região.

Futebol de Campo 40 anos 
Copa Claudemir duarte (Nego)

O Campeonato faz uma ho-
menagem à Claudemir Duarte 

Nego deixou sua história nos granados e completaria 62 anos em 2020.  Sua filha Jéssica Padilha Duarte esteve 
na abertura do campeonato que leva o nome do pai

(Nego), que brilhou no cam-
pos de várzea de Porto Alegre 
e interior do estado.  Nascido 
em 06 de junho de 1958, Nego 
encerrou sua carreira em 2018 
após um acidente de moto que 
o deixou impossibilitado de re-
tomar, vindo a falecer em 2019.

Funcionário Público Federal, 
casado,pai de Júlio, Diego e Jes-
sica, era um atleta praticante 
do futebol de campo e defen-
deu clubes como: Riachuelo de 
São Sebastião do Cai, Jeromina 
de São Jerônimo, Esporte Clube 
São Pedro da Restinga, Esporte 
Clube Lageado da Costa do Cer-

ro, Associação Atlética Roma 
da Restinga, Aquarius da Res-
tinga, Esporte Clube Flor De Ala 
da Restinga, Monte Castelo da 
Restinga e Esporte Clube Ban-
deirantes também da Restinga.

Disciplina tática, objetivida-
de, criatividade, definição, com-
panheirismo, amizade, respeito 
com os colegas e adversários, 
compromisso e honestidade 
são as principais características 
que descrevem o atacante que 
deixou sua marca na história do 
futebol da região e que recebe 
esta justa homenagem. 

Para fazer a abertura do 
Campeonato que traz o nome 
de Nego, sua filha Jéssica Padi-
lha Duarte, 29 anos que o acom-
panhava em muitos jogos, prin-
cipalmente no Bolamar, estava 
presente representando a fa-

mília e agradecendo a homena-
gem da família futebolística da 
Restinga a seu pai, uma grande 

Monte Castelo, foi um dos times que Nego atuou no futebol da Restinga, fez sua estreia perdendo de 3 x 2 para 
Olímpia

Pinheirinho 1 x 1 Olímpia
São Caetano 4 x 1 Libertad

monte Castelo 5 x 0 Udinese

1ª RodAdA (08/03):

2ª RodAdA (15/03):

monte Castelo 2 x 3 Olímpia
São Caetano 6 x 1 Udinese
Libertad 1 x 2 Pinheirinho

homem e grande atleta. 
Cloir Duarte, que preside a 

Liga de futebol Sete da Restinga, 
se emociona ao falar de Nego. 
“Falar de meu irmão é falar de 
um grande amigo”, diz Duarte. 

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 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. 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

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. 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

Cód. ma33387 - Lindo Aparta-
mento térreo, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, em 
condomínio com infraestrutura 
completa, com box para carro, 
portaria 24 horas. R$ 550,00 + 
condomínio. Confira !! Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. ma96323- Sala com 65 
metros quadrados, em ótimo 
prédio comercial em excelente 
localização, no centro da Res-
tinga, próximo a todo o fluxo. 
R$ 1500,00.  Malfatti Imóveis 
– CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 What-
sApp

Cód. ma74920 - Sala comercial 
com 32 metros quadrados, em 
ótimo ponto próximo á todo 
o comércio da Restinga. 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

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

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

Cód. MA 60319 - Casa na Res-
tinga, de dois quartos, sala, 
cozinha, área de serviço, gara-
gem. Próximo a mercado, far-
mácia, ponto de ônibus. R$ 140 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. MA 35156 - Oportunidade, 
sobrado na Restinga, com dois 

Aluguel

VeNDA

CLAssiFiCAdos

DiVersos
Aluga-se dois apartamentos peque-
nos, para solteiros (as) ou casal 
sem filhos, que trabalhe e sem pet. 
Prédio novo com box apenas para 
moto.  Rua 13 de maio, 445, Coope-
rativa dos Bombeiros, na Castelo, 
Restinga. Fone (51) 981921250

Vendo terreno na Rua Salen, 229, 
na Restinga. Próximo ao terminal 
de ônibus, mercado, farmácia, 
escola, etc. R$ 120 mil, possibi-
lidade de troca, aceito proposta. 
Fone/WhatsApp: 51 984166872 ou 
984202304 com Marcelo ou Maria 
Helena.

Alugo casa, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e área pra carro. 
Rua Maria Alice, 161 – Restinga. 

R$ 400,00 + luz. Tratar fone (51) 
984377094 com Maria. 

Aluga-se salas pra comerciais com 
banheiro pra comércio, escritó-
rio, consultório em ótimo ponto 
comercial, bem movimentado em 
avenida bem agitada, boa para 
qualquer ramo de negócio. Em uma 
das avenidas mais movimentadas 
no centro da Restinga Nova, na 
quadra do Super Kan e próximo ao 
terminal de ônibus da Nilo Wulff. 
Com toda a estrutura em volta, rua 
totalmente comercial com viaturas 
da BM passando constantemente. 
Rua Oscar de Oliveira Ramos, 
4159, prédio da frente. Tratar fone 
(51) 992528300 WhatsApp ou tra-
tar no local. 

quartos, uma cozinha 
grande, área de ser-
viço nos fundos bem 
ampla, vaga para um 
carro. Condomínio 
tranquilo, com mora-
dores antigos, em 
frente ao supermer-
cado Leva Mais na Av. 
principal da Restinga 
Nova, parada de ôni-
bus 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. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – 
Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. ma42780 - Lindo 

apartamento, em 
ótima localização, 
financiável, reformado 
e escriturado; conta 
com dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro. 
R$ 90 mil. Agende sua 
visita! Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – 
Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. ma24262 - Lindo 
apartamento, em 
ótimo localização, 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, jane-
las em alumínio. R$ 
85 mil. Agende sua 
visita. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – 
Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp
Cód. ma54801 - Apar-
tamento no terceiro 

piso com sacada e área 
de serviço com vidros, 
semi mobiliado, rou-
peiros, chuveiro, ar 
condicionado, sol da 
tarde, piso em todo 
apartamento, parede 
com textura, telas de 
proteção em todas as 
janelas e sacada. Box 
individual de frente 
para o apartamento, 
portaria 24hs, quios-
que com churrasqueira 
e piscinas adulto e 
infantil, vaga para 
visitante, mercado e 
paradas em frente ao 
condomínio. Financia-
mento caixa ou qual-
quer outro banco. R$ 
99 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – 
Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp
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Futebol de sete 50 anos – Copa Valtencir Cruz (Vitrine)

Com o jornal, não se limitou 
apenas a divulgar o que aconte-
ce de bom, mas participar junto 
às lideranças comunitárias em 

projetos e atos que tornem o 
bairro um lugar melhor pra se 
viver. Ajuda em diversas ações 
sociais, hora com divulgação, 

hora financeiramente ou ape-
nas com ideias que venham a 
agregar.  O esporte está entre 
estas pautas que não se pro-

Ao Campeonato do Futebol Sete 50 anos presta sua homenagem a Val-
tencir Cruz, proprietário do Jornal Vitrine e que nos últimos anos Em 2009 
criou o Jornal Vitrine, um jornal comercial com características de jornal seg-
mentado uma vez que busca sempre dar ênfase ao que acontece de bom 
na comunidade, o que raramente é mostrado pelos grandes veículos de 

comunicação. 

põem apenas a divulgar, mas 
patrocinar e incentivar e parti-
cipar. Apesar de não participar 
como atleta, está permanente-
mente integrado com a direto-
ria da Liga e as equipes. 

“Não vejo o nome do cam-
peonato de Copa Valtencir 
Cruz com vaidade. Acredito 
homenageando pessoas como o 
Nego que se dedicou ao esporte 
como atleta e como eu que pro-
curo sempre ajudar de alguma 
forma, é um incentivo pra que 
mais pessoas participem”, disse 
Valtencir Cruz. 

A Copa Valtencir Cruz ini-

ciou no dia 15 de março no 
Campo da praça Edemilson 
Claudinei Pereira da Silva, atrás 
do Super Kan da Rua Oscar de 
Oliveira Ramos. Começou com 
bons jogos, muitos gols e com 
apenas uma anormalidade, que 
foi o WO do monte Castelo que 
de acordo com o que prevê o 
regulamento, foi decretada a 
vitória do Morrugão pelo placar 
de 3 x 0.

Será retomado assim que for 
liberado pelos órgãos oficias de 
saúde, uma vez que foi parali-
sado em função da pandemia 
do coronavírus. 

Valtencir Cruz com a equipe do COBAL, que iniciou a competição vencendo o Barcelona por 4 x 1.

Fotos: Divulgação

“Não vejo o nome do campeonato de Copa Valtencir Cruz com vaidade. Acredito homenageando pessoas como 
o Nego que se dedicou ao esporte como atleta e como eu que procuro sempre ajudar de alguma forma, é um 
incentivo pra que mais pessoas participem”, disse Valtencir Cruz. 

MAis iNFoRMAçõEs sobRE os CAMpEoNATos podEM sER obTidAs 
pELo FoNE (51) 98465-0308 CoM dUARTE

Endereço:  Rua Belize, 370 - Restinga 
Fone:  51 3058.3465

Horário de Funcionamento
Segunda a Sábado das 7h30 ás 21h
Domingos e Feriados 7h30 ás 20h30 Mercado mns 51 991.32911. 7

Receba nossas promoções
pelas redes sociais
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51 991.329.117Para receber as nossas ofertas pelo WhatsApp envie ‘‘ofertas’’ para o número

R$ ,00
 12 un.

Coquetel 
Corote
500ml

R$ ,99
 3 un.

Lámen
Germani
60g

Farofa pronta 
rocha 
250g 

R$

R$

,89

,49

 0

 2

un.

un.

Massa
Diana  
500g

,00
 0,89

 1R$

un.

Batata pré frita 
mais batata 
2kg

R$ ,99
 15 un.

Feijão  
Ruviaro
1kg

R$ ,99
 3 un.

Papel Higiênico
Need 60m
12 rolos

R$ ,99
 8 un.

Detergente 
Gota limpa
500ml

Refrigerante
Pepsi 
2l

R$

R$

,29
,29

 1 4
un.

un.

Água 
Crystal 
5l

Esponja de Aço
Assolan 
60g

R$ R$,99 ,49
 4  1un. un.

Barras de 
chocolate 
Neugebauer

 3 BARRAS POR

ACEITAMOS CARTÃO VIRTUAL DO AUXÍLIO
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Ações sociais se multiplicaram nas comunidades 
durante a pandemia

Desde a metade de março, com a quarentena e aparada das atividades de comércio, serviços e indústria, os gestos de 
solidariedade se multiplicaram pelos bairros de Porto Alegre, especialmente nos bairros mais pobres.

Seria impossível registrar tantas ações para ajudar quem precisa, mas registramos algumas e compartilhamos com nos-
so leitor. Lembramos que a parada da atividade econômica limitou também a atuação do Jornal Vitrine, continuamos tra-
balhando, mas com limitação de recursos e pessoas, ainda assim fizemos o possível pra registramos o máximo possível.

VEJA ALgUMAs dEssAs AçõEs soCiAis dURANTE A pANdEMiA

dRiVE THRU soLidáRio

VALTENCiR CRUz do JoRNAL ViTRiNE E AssoCiAção 
ATLéTiCA RoMA FAzEM sopão pARA A CoMUNidAdE

pRoJETo VENCEdoR

CoM CAMELÓdRoMo FECHAdo, LoJisTAs sE
MobiLizAM pAR AJUdAR MoRAdoREs dE RUA

O Drive Thru solidário da 
comunidade evangélica arre-
cadou alimentos e material 
de higiene para a comunida-
de carente do bairro

Na tarde do domingo 
(03/05), a comunidade evan-
gélica da Restinga realizou 
na Esplanada da Restinga, 
um Drive Thru para arreca-
dar material de limpeza e 
higiene para serem entre-
gues nas vilas mais carentes 
do bairro. Os alimentos, que 
também foram arrecadados, 
serão utilizados para a con-
fecção de quentinhas que 
são entregues nos sábados e 
domingos também nas vilas. 
Além das doações oriundas 
do drive thru, o projeto con-
ta com o apoio pessoas e co-
merciantes do bairro que na 
maioria das vezes preferem 

ficar anônimos.
As pessoas paravam seus 

carros na Esplanada da Res-
tinga e não precisavam des-
cer, evitando assim qualquer 
tipo de aglomeração. Os vo-
luntários pegavam esses ma-
teriais e alimentos e coloca-
vam nas caixas separadoras.

O Jornal Vitrine, que sem-
pre dentro do possível acom-
panha e valoriza as boas 
ações do bairro, fez questão 
de registrar este momento 
através de seu proprietário 
e editor, Valtencir Cruz que 
na ocasião também deu sua 
contribuição.

Parabéns à Igreja Qua-
drangular Tua Morada que 
promoveu este drive thru e 
a toda a comunidade evan-
gélica da Restinga que par-
ticipo seja com doação de 
seu trabalho ou doação de 
materiais para quem precisa. 
Um abraço especial ao Pastor 
Fabiano Santos que está sem-
pre envolvido nas causas so-
ciais do bairro e nos mantém 
informados para que possa-
mos compartilhar esses mo-
mentos com nossos amigos e 
leitores.

Centenas de pessoas se beneficiaram com a ação da comunidade evangélica da Restinga

Entrega de quentinhas, feitas com alimentos arrecadados no Drive Thru e outras doações

Projeto vencedor que 
antes da pandemia aten-
dia 180 meninos de 6 
à 17 anos com a práti-
ca esportiva do futebol 
desde 09 de abril de 
2014, teve sua rotina al-
terada, mas continuou 
fazendo trabalho social. 
O grupo de voluntários 
de reúne na Casa Chur-
ch, igreja da qual fazem 
parte e onde é a sede do 
projeto, para fazerem 
quentinhas para distri-

buição de quem precisa. 
Parabéns a todos os 

voluntários e faço um 
agradecimento espe-
cial Ao Eduardo Belloli 
e Grace Belloli que me 
receberam e mostraram 
como funciona o traba-
lho. Aproveito para me 
colocar a disposição 
para após a pandemia 
fazermos uma matéria 
específica sobre a essên-
cia do Projeto, que é o 
futebol para a garotada. 

Registrando o bom trabalho do Projeto Vencedor                                

Elas preparam a comida com muito carinho

Na noite do sábado (16/05), Asso-
ciação Atlética Roma e Valtencir Cruz 
do Jornal Vitrine distribuíram sopa pra 
cerca de 90 pessoas da Restinga, na 
sede do Roma. Agradecemos aos vo-
luntários que prepararam e serviram a 
sopa com muito carinho, ao Cloir Du-
arte Presidente do Roma, ao Mercado 
m&ns e Armarinho Gaúcho que tam-
bém doaram ingredientes.

Este é um momento difícil pra to-
dos, mas é assim ajudando uns aos 
outros que superamos os obstáculos. 
Obrigado a todos se se envolveram de 
alguma forma.

Cloir Duarte Presidente do Roma e Valtencir Cruz do Jornal Vitrine      

Cerca de 90 pessoas pegaram sopa naquela noite fria de sábado

Camelôs da Restinga sem 
poder trabalhar, mas com so-
lidariedade inabalável

Na noite da terça-feira 
(28/04), os lojistas do Came-
lódromo da Restinga com a 
ajuda de pessoas da comuni-
dade e outros comerciantes, 
serviram cerca de 60 mar-
mitas para os moradores de 
rua ou pessoas que precisam 
deste tipo de ajuda neste mo-
mento de grande dificuldade 
em função da pandemia do 
Covid19 que impossibilitava 
muita gente de ganhar o seu 
sustento com o isolamento 
social. Apesar da liberação 
do auxílio pelo governo fede-
ral, esse dinheiro demora a 
chegar e a fome não espera, 
é uma triste realidade.

Tive o prazer e a honra 

de poder ajudar um pouco. 
Apesar do Jornal Vitrine ser 
duramente abalado com esta 
parada da atividade econô-
mica, sabemos que muitas 
pessoas tiveram abaladas 
sua dignidade e sua saúde 

não apenas pela ameaça do 
coronavírus, mas pela fome.

Parabenizo ao Osvaldo 
Junior e o Eder Rocha da 
diretoria do camelódromo, 
mas que todos os demais se 
sintam parabenizados por 
esta ação. Gostaria de poder 
parabenizar a cada um in-
dividualmente, mas não co-
nheço todos. Sei no entanto, 
que todos estão passando 
por dificuldades e que esta 
dificuldade não os impede 
de dividir o pouco que cada 
um tem.

Agradeço por me cha-
marem a participar, ajudar 
quem precisa é um ato de 
amor ao próximo e revigo-
rante pra nós mesmos.

Momento difícil, muita motivação para ajudar     

O cardápio das quentinhas também tinha frutas e muito carinho
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AJUdANdo A AJUdAR. CAsA dA sopA doA pANELA Ao gRUpo 
MissioNáRios dA REsTiNgA

siNdbANCáRios FAz diVERsAs AçõEs NA REgião

pRoJETo FoME dE ApRENdER

iMpULsioNA REsTiNgA disTRibUi ALiMENTos E gás EM 
pARCERiA CoM CUFA E AssoCiAção ATLéTiCA RoMA

Fazia poucos dias que 
havia iniciado a pandemia 
e o Grupo Missionários 
da Restinga teve furtada 
uma de suas panelas. O 
Grupo faz sopa e entre-
ga nas comunidades ca-
rentes durante as noites. 
Num momento onde as 
pessoas mais precisam, 
estavam com seu traba-
lho limitado não por fal-
ta de alimento, mas por 
falta de panela. Luizinho 
Machado, um dos conde-
nadores do projeto, Ligou 
para Valtencir Cruz do 
Jornal Vitrine pedindo 

ajuda. 
Valtencir (que vos es-

creve), que estava com 
seus recursos limitados 
um função da paralização 
na economia, lembrou de 
Marlene Sbruzzi Ferra-
ri, presidente da Casa da 
Sopa, pois Marlene é ou-
tra das tantas pessoas do 
bem que está sempre dis-
posta a ajudar quem pre-
cisa, mantendo a linha de 
Roni Angelo Ferrari, seu 
marido, que nos deixou 
precocemente, mas que 
tem seu trabalho eterni-
zado pelo legado social 

que deixou.
Não deu outra, Marlene 

prontamente doou uma 
panela e o Grupo que 
pôde dar continuidade ao 
seu trabalho de levar ali-
mento a quem precisa. 

Parabéns Luizinho pelo 
trabalho meus sinceros 
agradecimentos à Marle-
ne pelo admirável gesto, 
Isto mostra que quem 
quer ajudar ajuda. Fico 
lisonjeado de ter pessoas 
como Luizinho e Marlene 
na minha rede de relacio-
namento, uma rede do 
bem.

Marlene doou a panela e um saco de pão para servir junto a sopa

O projeto fome de 
aprender começou a 
funcionar em meio a 
pandemia, apesar já 
estar com sua progra-
mação feita antes mes-
mo da propagação do 
vírus em Porto Alegre 
e do primeiro decreto 
de isolamento social. 

Idealizado pelo ex 
jogador Paulo César 
Tinga, o projeto coloca 
um ônibus equipado 
com cozinha, de se-
gunda a sexta na Es-
planada da Restinga 
onde entregam aproxi-
madamente 100 quen-
tinhas para moradores 
de rua ou pessoas que 
necessitem pegar o ali-
mento. 

Tudo é obtido atra-
vés de doações de 

empresas do bairro e 
também de empresá-
rios de fora, além de 
jogadores e ex jogado-
res de futebol, assim 
como Tinga. 

Entre os parceiros 
está ainda Dunga, ex 

Elas preparam a comida com muito carinho

Dunga com Tinga em uma ação em Cachoeirinha

O Sindbancários re-
presentado pelo seu 
presidente Everton Gi-
menis, diretor Sandro 
Rodrigues e por Juliana 
Souza, líder comunitá-
ria e moradora da re-
gião da Restinga, vem 
realizando ações de 
combate e prevenção 
da pandemia do co-
vid19 entitulada #qua-

rentenasemfome, des-
de março na Restinga 
e extremo sul de Porto 
Alegre.

Já foram distribuí-
das mais de 700 cestas 
básicas, máscaras, ál-
cool em gel e refeições 
em diversos pontos da 
Restinga e extremo sul 
com o objetivo de aten-
der as necessidades 

de moradores de rua, 
famílias em situação 
de vulnerabilidade e 
profissionais informais 
atingidos diretamente 
pela pandemia.

As ações serão de-
senvolvidas de maneira 
longitudinal, e perma-
necerão mesmo após o 
término da quarentena. 

Nesta ação na Restinga foram entregues mais de 300 quentinhas   

O Impulsiona Res-
tinga é um projeto que 
tem por objetivo im-
pulsionar o empreen-
dedorismo do bairro, 
mas também tem seu 
foco em atividades so-
ciais, especialmente em 
um momento de restri-
ção das atividades co-
merciais. 

Diante deste propó-
sito social realizou no 
dia 08 de maio uma 
ação na Associação 
Atlética Roma, que 
distribuiu kits doados 
pela Aurora e oBoticá-
rio para moradores da 
Restinga. Na ocasião 

também contaram com 
profissionais do SINE 
dando orientações so-
bre cadastramento dos 
serviço ou eventuais dí-

vidas. Também foram 
feitos cadastros para o 
auxílio emergencial da 
Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre.

Na semana seguinte 
se deu a entrega dos 
cerca de 100 botijões 
de gás de 13 kg, atra-
vés de uma doação da 
SuperGasbras.

No decorrer do mês 
seguiram-se diversas 
ações em vilas de co-
munidades mais ne-
cessitadas com parce-
ria da Central Única 
das Favelas (CUFA), de 
acordo com Lú Mattos, 
integrante do Impul-
siona e agora também 
o braço social da CUFA 
na Restinga. 

Integrantes do Impulsiona Restinga e alguns parceiros

SuperGasbras distribuiu mais de 100 botijões de gás

jogador e ex técnico da Seleção 
Brasileira que apesar de não ser 
do bairro, nem mesmo natural 
de Porto Alegre, adquiriu muito 
carinho pelo bairro e participa 
de diversas ações sociais na re-
gião. Além do apoio ao Projeto 
Fome de Aprender, Dunga vem 
arrecadando cestas básicas jun-
to a seus parceiros e distribuin-
do em vários bairros da cidade. 
Em uma ação na Restinga che-
gou a distribuir mais de 1000 
cestas em várias vilas do bairro. 
Das 1000 cestas, cerca de 800 
foram compradas em mercados 
aqui da própria Restinga, para 
fomentar a economia local. 

Foto: Nílveo Pereira Christiano
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual
Tirinha

Cruzadinha

ÁRiES  21/03 a 20/04

É uma semana importante para analisar 
o quanto você está frustrado com pessoas 
que caminham na direção contrária daquela 
em que você acredita e o quanto tudo isso 
pede de você renovação dos seus valores.

AMOR: O cenário mostra uma figura im-
portante para o seu desenvolvimento afetivo 
emocional, que pode voltar para expressar 
os sentimentos. 

TRABALHO: A semana é produtiva e 
pode surgir convites e soluções financeiras. 
Esteja aberto a novas oportunidades profis-
sionais e a negociações.

TOURO 21/04 a 20/05

É uma semana importante para refletir so-
bre os sentimentos mais profundos, levando 
em consideração as suas necessidades de 
afeto e carinho. Não é recomendável ali-
mentar expectativas em relação a pessoas 
e a experiências que estão sendo descon-
struídas, portanto adote uma postura cura-
tiva e esteja aberto de verdade a situações.

AMOR: Busque entender as neces-
sidades a dois e o quanto vocês estão dis-
poníveis a trocar com plenitude e a vencer 
os medos do passado. 

TRABALHO: É uma semana produtiva 
para decidir e planejar possíveis mudanças 
de hábitos que tenham como foco a sua 
produtividade.

gêMEOS 21/05 a 20/06

É importante fazer uma análise das ex-
pectativas que você vem carregando e de 
como os sentimentos colaboram com dis-
torções entre vocês. A experiência também 
pode falar de uma pessoa do passado!

AMOR: É uma semana importante para 
cuidar dos sentimentos e das expectativas 
afetivas. Você está em dúvida e em conflito 
com o passado.

TRABALHO: É uma semana confusa para 
lidar com negociações e decisões práticas. 
Por outro lado, você está consciente do que 
deve ser feito, principalmente para fidelizar 
mudanças e atuar de uma forma firme e 
consistente.

CânCER 21/06 a 20/07

É preciso avaliar com atenção possíveis 
dependências emocionais com colabora-
dores e relações que podem se apresentar 
confusas e cheias de expectativas. A falta de 
foco e prisões promovidas por outras pes-
soas são fatores que devem ser levados em 
consideração nesta semana. 

AMOR: Existe a necessidade de preser-
var os sentimentos e os afetos. É importante 
analisar o cenário com atenção para avaliar 
as suas escolhas afetivas. 

TRABALHO: Existem erros do passado 
que voltam como uma forma de reparar 
relações abusivas ou confusas no trabalho,.

lEãO 21/07 a 20/08

 É uma semana importante para cuidar 
dos rendimentos e para avaliar o modo 
como você vem lidando com a administra-
ção financeira.

AMOR: O cônjuge passa por abalos emo-
cionais profundos e as decisões práticas 
acabam sendo afetadas. Você tem o desejo 
de mudar e de seguir livre de situações que 
o aprisionam, contudo o cônjuge passa por 
processos desafiadores que intensificam os 
conflitos do passado.

TRABALHO: Os conflitos emocionais se 
mesclam com as decisões práticas e po-
dem trazer complicações com dívidas ou 
investimentos.

ViRgEM 21/08 a 20/09

As relações de dependência podem se 
apresentar de uma forma consciente ou 
inconsciente, portanto seja verdadeiro com 
sentimentos, expectativas e histórico famil-
iar. Sempre há tempo de curar e soltar tudo 
isso com amorosidade e compreensão do 
momento atual.

AMOR: É preciso olhar para o passado e 
curar expectativas, culpas e vícios que afe-
tam a qualidade da relação. 

TRABALHO: Neste semana, em especial, 
dê atenção a dependências emocionais 
com pessoas que podem estar prejudican-
do o seu desenvolvimento.

liBRA  21/09 a 20/10

ESCORPiãO  21/10 a 20/11

SAgiTÁRiO  22/11 a 21/12

Busque promover uma postura amorosa 
e consciente a respeito do quanto você está 
vulnerável e do quanto a experiência pede 
de você habilidade emocional para perdoar. 
Você está em condições de valorizar a vida 
e de mudar padrões de comportamentos 
enraizados por causa de crenças limitantes. 

AMOR: O passado volta como uma forma 
de reparar erros e experiências que blo-
quearam o fluxo dos seus sentimentos.

TRABALHO: É preciso dar atenção a 
documentos ou a trâmites comerciais, 
entretanto você está confuso e sentindo 
dificuldades para avaliar as possibilidades.

CAPRiCÓRniO  22/12 a 21/01

É uma semana para enfrentar o medo da 
solidão e de relações que vêm carregadas 
de sentimentos distorcidos e confusos. As 
relações com as pessoas do convívio são 
fortes e significativas para o seu desenvolvi-
mento pessoal e afetivo.

AMOR: É uma semana de muita sensi-
bilidade e há a necessidade de expressar 
os sentimentos com mais profundidade e 
compreensão de medos e conflitos, inclu-
sive com pessoas da convivência do casal.  

TRABALHO: Se estiver sem trabalho, 
busque entender os conflitos emocionais 
que o deixam vulnerável e sem ação.

AQUÁRiO  22/01 a 21/02

É uma semana importante para avaliar 
quais posturas são necessárias com pes-
soas que são queridas ou com pessoas 
que lhe causam desagrados e insatisfações. 

AMOR: É uma semana muito positiva para 
conversar e alinhar os projetos a dois, to-
davia você está confuso e com dificuldades 
para tomar decisões saudáveis a dois por 
causa de culpas, mágoas ou medos. 

TRABALHO: Você está sentindo dificul-
dades para se posicionar e precisa levar 
em consideração o que vem acontecendo 
com um grupo de pessoas no qual esteja 
inserido ou como deseja ordenar as suas 
ideias.

PEiXES  22/02 a 21/03

Nesta semana, o eclipse lunar vai mexer 
com amigos e com projetos que você esteja 
desenvolvendo. O campo afetivo também 
está inserido e é preciso avaliar a qualidade 
da troca, com foco em expectativas que cer-
cam investimentos. 

AMOR: É preciso separar o joio do trigo 
para tomar decisões saudáveis a dois. A au-
toestima deve ser fortalecida para que você 
tome decisões maduras para a relação. 

TRABALHO: É uma semana produtiva 
para liderar projetos. Convites podem acon-
tecer. Se estiver em busca de trabalho, é 
uma semana ótima para iniciar novos movi-
mentos e fazer contatos.

Esse eclipse fala sobre expectativas e sen-
timentos de dependências emocionais que 
você vem nutrindo em relação a pessoas 
e a situações que se apresentam confusas 
e que, de alguma forma, acabam gerando 
distorções, mentiras e fugas emocionais

AMOR: O desânimo e a falta de foco só 
aumentam ainda mais os conflitos. É preciso 
se expressar com qualidade e expor o que 
sente. 

TRABALHO: É uma semana confusa e há 
tendências a tomar decisões baseadas no 
medo ou em bloqueios. Tenha atenção com 
as palavras, a falta de atenção e o foco em 
atividades que tomam o seu dia.

É um momento importante para avaliar 
o verdadeiro real valor para fazer o que é 
certo e se sacrificar por questões que real-
mente valem a pena, principalmente em re-
lação aos filhos. 

AMOR: É preciso entender a dinâmica 
de vida, que muda e transforma a relação. 
Permitir tais mudanças o ajudará a elaborar 
novas ideias e projetos a dois. 

TRABALHO: Não é uma semana muito 
produtiva e você deve prestar atenção a 
certos movimentos financeiros. O cenário 
colabora com erros, roubos, fraudes ou 
experiências que precisam de uma nova 
ordem e dinâmica.

ENtrEtENimENto
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Advogados

úcleo
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA

      

   Os funcionários das escolinhas e da Associação e aqueles que se filiarem a Associação, 

terão CONSULTA JURÍDICA sem Custo, além destes, as pessoas da comunidade também 

podem usar o serviço jurídicico, desde que ambos realizem o agendamento pelo 

CELULAR/WHATSAPPP 51 98558 9434/ DR. Paulo Renato e (51) 98409 1215/ Dr Régis, 

Áreas de Atuação: TRIBUTÁRIO, CRIMINAL, TRABALHISTA, CÍVEL, FAMÍLIA

INVENTÁRIO  e PREVIDENCIÁRIO(INSS). 

das 9 às 18h de Segunda a Sexta.

Est. João Antônio da Silveira, nº 2500,  Restinga – CEP: 91.790-400, Porto Alegre/RS,

ADVOGADOS     A Associação Comunitária Núcleo Esperança, por seu presidente, o Sr. Pedro Sérgio Correa
(Pedrinho da Tinga) ,  vem  informar que ,  a entidade ainda é parceira dos 
advogados, Dr. Paulo Renato Maciel do Santos - OAB/RS sob o n° 94.813 e do Dr. 
Régis Lago Pivetta - OAB/RS sob n° 111.535.


