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Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

Corpo de Bombeiros da 
Restinga completa 21 anos

Capitão Pedroso, 521 - Restinga
(proximo do Mercado Estrela)
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‘

Prefeito de cruza os braços de depois dá os canetaços

Então Sr. Prefeito! Faça como nós, descruze os 
braços e busque alternativas que gerem soluções 
efetivas para 1,5 milhão de pessoas da capital. 
Para nós empresários cruzar os braços e dar ca-
lote em nossos fornecedores e funcionários seria 
o mais fácil também, mas não é o melhor, não é 
o mais ético e não é da índole do empresariado 
Porto Alegrense. 

O que está acontecendo em Porto Alegre não existe outra explicação senão a de que um senário de caos é conveniente para 
o Prefeito nelson machezan Júnior.

Que o coronavírus existe, 
é inquestionável. Mas ques-
tionável e muito, é fato de 
nosso Prefeito não fazer 
nada, apenas cruza os bra-
ços, espera os números e dá 
o canetaço “FECHA, ABRE, 
ABRE FECHA”. Até realiza 
algumas ações mínimas com 
impacto zero no problema, 

mais propriamente discurso 
do que ação efetiva. 

Seus recursos estão garan-
tidos, pois se perde 1 X em 
arrecadação, recebe 3 X em 
ajuda do governo federal, ou 
seja, olha para o seu umbigo 
e a população, especialmen-
te os empresários de qual-
quer porte que se danem.  

O caos neste momento é 
conveniente pra quem sabe 
jogar neste grande jogo de 
poder que é a política. Pre-
fere gastar milhões em pro-
paganda do que gastar esse 
dinheiro pra aumentar leitos 
de UTI. O número mais sig-
nificativo de aumentos de 
leitos foi com a construção 
do anexo do Hospital In-
dependência, feito com re-
cursos da inciativa privada.  
Enquanto isto, O Hospital 
Parque Belém que recente-
mente recebeu investimen-
tos e conta uma estrutura 
pronta pra uso, está às mos-
cas.  Só habilitando os leitos 
deste hospital já seria sufi-
ciente pra tirar Porto Alegre 
da bandeira vermelha e re-
abrir pelo menos mais uma 
parte do comércio. 

Mas tem CAMPANHA ELEI-
TORAL vindo aí. Nosso Pre-
feito, o que nós elegemos, já 
está abrindo licitação para 
lançar um cartão de débito 
para dar às pessoas neces-
sitadas, este dinheiro sairá 
do FundoCovid. Mas o que 
vê na verdade que está le-
vando as pessoas à miséria 
e depois vai querer aparecer 

como o salvador da pátria, o 
Prefeito que matou a fome 
da população no momento 
de Pandemia. 

Os milhões e milhões de 
reais repassados pelo Gover-
no Federal e que deveriam 
ser destinados à saúde, es-
pecialmente para aumento 
de leitos de UTI e equipa-
mentos de proteção, aparen-
temente não estão sendo 
usados para este fim, se ti-
vesse, esses leitos estariam 
se multiplicando. 

É verdade que as pessoas 
não estavam cumprindo o 
isolamento social sim, mas 
não é porque elas não acredi-
tam no vírus, elas acreditam 
sim. O que elas não acredi-
tam é nas autoridades que 
notoriamente estão usando 
o vírus para uma manobra 
de massa. Elas veem que 
muitas coisas não batem no 
que é divulgado, que muito 
deveria ser feito e não é, mas 
não sabem até que ponto po-
dem a acreditar ou não. O re-
sultado é a negação!

Infelizmente, ao contrário 
do Prefeito, muitas pessoas, 
inclusive eu, não podemos 
cruzar os braços e esperar. 

Não recebemos ajuda do 
Governo Federal. Se rece-
bermos vai ser a título de 
empréstimo que teremos de 
pagar com juros e correção. 

Então Sr. Prefeito! Faça 
como nós, descruze os bra-
ços e busque alternativas 
que gerem soluções efetivas 
para 1,5 milhão de pessoas 
da capital. Para nós empre-
sários cruzar os braços e 
dar calote em nossos for-
necedores e funcionários 
seria o mais fácil também, 
mas não é o melhor, não é o 
mais ético e não é da índole 
do empresariado Porto Ale-
grense. 

Esperamos que a Prefei-
tura crie condições para 
que a reabertura do comér-
cio possa acontecer, que fis-
calize, que se antecipe, que 
esqueça a ELEIÇÃO e pense 
na POPULAÇÃO.

QUE DEUS ABENÇOE A 
TODOS!

VALTENCIR CRUZ 
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FAÇA SUAS COMPRAS
SEM SAIR DE CASA

TELE ENTREGA GRÁTIS NO PRIMEIRO PEDIDO

51  99132 9117

FAÇA SUAS COMPRAS 
SEM SAIR DE CASA

TELE ENTREGA GRÁTIS NO PRIMEIRO PEDIDO

 51 99132 9117

FAÇA SUAS COMPRAS 
SEM SAIR DE CASA

TELE ENTREGA GRÁTIS NO PRIMEIRO PEDIDO 

51 99132 9117
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PREÇO BAIXO
TODOS OS

DIAS PRA VOCÊ

PREÇO BAIXO
TODOS OS 

DIAS PRA VOCÊ

PREÇO BAIXO
TODOS OS 

DIAS PRA VOCÊ

49 49

69

2, 5,

0,

un. un.

un.

Queijo Ralado 
Pampa 
40g 

Cerveja
Patagonia
Amber lager
473ml

Suco 
Pop fruta
25g

392, un.

Massa 
Bell boccato 
400g 

Pêssego
Schramm
450g

995, un.

79

29 99

99

4,

2, 15,

4,

un.

un. un.

un.

Água sanitária
Clarina 
3l 
 

Batata Palha
Santa justina
70g
 

Batata Pré Frita
Rapipap
2kg

Feijão
Ruviaro
1kg
 

005, un.

Detergente 
de Louça Gota 
Limpa 500ml
4 unidades

998, un.

Vassoura 
Noviça
com cabo

49

99

1,

13,

un.

un.

Esponja de 
aço Assolan
60g

Papel Higiênico
Need Premium
60m - 16 rolos

ábadS oóS

ábadS oóS

473r mal loP       

etinc ha oC          

De segunda a sábado Das 8h às 12h e das 14h às 18h. Consulte taxa de entrega. 
Valor mínimo para tele 50 reais. Aceitamos pagamento com cartões ou dinheiro 

(nao parcelamos).

 Rua Belize, 370 - Restinga 

 51 3058 3465

Horário de Funcionamento

Segunda a Sábado das 7h30 ás 21h
Domingos e Feriados 7h30 ás 20h30

Aceitamos 
QR do Auxílio 

 Mercado mns

 Mercado mns

990, un.

Molho tomate
Mi'lleva 
340g 

Peça pelo WhatsApp

DeliveryDelivery
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AÇOUGUE E MERCADO

DOM MIGUEL

51 984.975.738
TELE VENDAS

SOMENTE WHATSAPP

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 !                        

TODA QUARTA TEM 
FEIRA DA CARNE  

COM SUPER OFERTAS

MáRCio LoPes
Açougueiro há 20 anos apaixonado por churrasco 

Especialista em assados 
Contato 51 984.975.738 
instagram @expecialist

DesABAfo De uM CoMeRCiáRio

Deputado estadual Dr. Thiago Duarte (DeM/Rs) - médico legista e gineco obstetra.

Fotos: Divulgação

A ineficiência dos governos, estadual e municipal alte-
ram a forma do comércio de bens e serviços. Trabalha-
dores infelizmente perdem sua renda, alguns comercian-
tes tendo que fechar as portas.

Os autônomos sofrendo mais. infelizmente essa inefici-
ência estadual e municipal cobram um preço muito alto.

Quando isso tudo acabar uma lição grande há de ser 
tirada, a prefeitura e governo estadual são ineficazes. A 
parada de 90 dias do comércio não resolveu, aumentou 
o desemprego e foi incapaz de criar os leitos necessá-
rios.

Triste realidade a de nós comerciários!

LeiTos neCessáRios esTão feChADos nA ZonA suL

Estivemos no Hospital Parque Belém confe-
rindo a atual estrutura do hospital. Uma estru-
tura hospitalar completa com 200 leitos, salas 
de cirurgia, tomógrafo moderno, estrutura que 
tiraria Porto Alegre da bandeira vermelha. Des-
de o início da pandemia a gestão do hospital 
tem se colocado à disposição da prefeitura 
de Porto Alegre e temos alertado para a ne-
cessidade da abertura destes leitos, porém a 
gestão municipal insiste que não há necessi-
dade da utilização do hospital. Concentrar o 
atendimento para a Covid-19 na Zona norte 
de Porto Alegre dificulta o acesso para muitas 
comunidades da Zona Sul. O Hospital Parque 
Belém foi reformado na gestão anterior da 
PmPA. As alegações de que o Parque Belém 
não teria condições não tem fundamento téc-
nico. Uma vergonha, Um CRimE. 

A mantenedora do hospital ofereceu a es-
trutura do prédio e seus equipamentos SEm 
ALUgUEL para a gestão municipal durante a 
pandemia, que teria que arcar somente com 

os custos operacionais, mas o PREFEiTO 
preferiu a BAnDEiRA VERmELHA e sacrificar 
a população. Segundo o Dr. Luiz A. Pereira, 
o PREFEiTO alegou em entrevista na que o 
Hospital Parque Belém teria dívidas. "Então 
que apresente os documentos, o Parque Be-
lém não só não tem dívida como é credor da 
PmPA" explica Pereira.

Estrutura foi reformada pelo Prefeito anterior e seria neste momento fundamental para o 
sistema de saúde da capital

São 200 leitos que poderia estar disponíveis para a população da zona sul

Foto aérea dá uma ideia do tamanho da estrutura que está ociosa num momento tão importan-
te para a saúde dos Porto Alegrenses

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 69,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE

P13

Compre nos Car tões sem sair de casa
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Corpo de Bombeiros da Restinga completa 21 anos com um mês intenso

No dia 02 de julho o Pelo-
tão do Corpo de Bombeiros 
da Restinga completou 21 
anos. Mas não houve festa 
nem comemoração, pois os 
profissionais estavam muito 
ocupados ajudando pesso-
as, socorrendo a comunida-
de e salvando vidas. Um dia 
antes nossos heróis enfren-
taram muitas ocorrências 
devido ao ciclone bomba 

que derrubou árvores, des-
telhou casas e deixou muitas 
pessoas desabrigas. Foram 
dias intensos, e quando as 
coisas pareciam aliviar vie-
ram dias de chuvas fortes 
que também ocasionaram 
muitas ocorrências. 

Ainda assim, o dia 02 de 
julho é uma data especial, 
além de marcar o dia de 
inauguração da Estação Res-

Foto: Valtencir Cruz

Fotos: Divulgação

Nos acidentes de trânsito são muitas vidas salvas 

Nos temporais e outros desastres naturais eles são os primeiros a serem chamados Todos preparados para os primeiros socorros à população

Combate ao fogo é apenas uma das tantas atribuições do bombeiro

soBRe o CoRPo De BoMBeiRos ResTingA

A Pelotão do Corpo de Bombeiros da Res-
tinga foi inaugurada em 02 de julho de 1999, 
fruto do trabalho de uma comissão composta 
de lideranças da comunidade que fizeram uma 
campanha “Bombeiros pra TInga”, mobilizan-
do autoridades e a comunidade, pressionando 
o Governo do Estado que acabou atendendo às 
necessidades de uma população que clamava 
pelo atendimento dos Bombeiros. A comissão 
foi composta pela empresa Tinga sob coor-

denação do editor do Jornal Vitrine, Valtencir 
Cruz (nas época gestor operacional da empresa 
Tinga), Associações Núcleo Esperança I, Núcleo 
Esperança II, Associação Comunitária Barro 
Vermelho e Associação dos Moradores da chá-
cara do Banco. 

“Tenho orgulho de ter participado de um 
grupo que dedicou vários dias e noites em reu-
niões para trazer um equipamento e profissio-
nais que já salvaram tantas vidas na região” 
disse Valtencir Cruz. 

Hoje o Pelotão Bombeiro Militar Restinga 
está sob comando do 1º Tenente Authaus e 
espera por um novo caminhão, ABT (caminhão 
tanque bomba) pra atender ainda melhor a 
região da Restinga e extremo sul, uma vez o 
Tenente também comanda o Pelotão Bombeiro 
Militar Belém Novo. Recentemente o pelotão da 
Restinga recebeu cova estrutura para acondi-
cionamento de equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI), além da pintura da fachada e novos 
uniformes já com a nova identificação visual, 
pós separação da Brigada Militar. 

Por: Valtencir Cruz

tinga, é também dia do Bom-
beiro Brasileiro. Esta data é 
um marco para uma cate-
goria que salva vidas, que 
resgata, que sempre está ao 
lado população nos momen-
tos mais difíceis, nos desas-
tres naturais, nos incêndios, 
nos acidentes de trânsito ou 

mesmo em momentos mais 
brandos como o corte de 
uma árvore caída ou a reti-
rada de um enxame de abe-
lhas. Enfim, esses guerreiros 
nunca nos deixam na mão. 

Pra saber um pouco dos 
Bombeiros da Restinga e de 
como surgiu a Estação no 

bairro me 1999, fomos ao 
pelotão onde fomos cari-
nhosamente atendidos pelo 
2° Sargento Ronaldo, Solda-
do Finger e Soldado Iuri que 
nos mostraram as instala-
ções e contaram um pouco 
da história dos bombeiros 
no bairro. 
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Curso gratuito de produções 
sonoras

Curso de fotrografia gratuito 
para moradores da Restinga

geana Krause
Pedagoga e Escritora
E-mail: krausegeana@gmail.com  

os DesAfios DAs AuLAs ReMoTAs
ninguém esperava mas aconteceu, estamos todos refazen-

do nossas rotinas por causa da pandemia do Corona Vírus. A 
área da educação é uma que sofreu mais transformações que 
atinge famílias, alunos e professores. A forma de como dar au-
las e estudar mudou. E ainda não estamos adequados a estas 
transformações. Falta conhecimento e preparo de ambos os 
lados. A escola corre atrás do prejuízo, dar aulas remotas de 
um dia para outro é um grande desafio. no outro lado, os pais 
se sentem também despreparados em auxiliar os filhos nas 
tarefas.

nossos filhos precisam ser acompanhados mais de perto, 
e como conciliar trabalho, afazeres domésticos com a jornada 
escolar deles. São mídias, aplicativos, plataformas, e-mails, en-
fim tantos outros instrumentos utilizados que podem assustar 
qualquer um que tenha pouco conhecimento do ambiente vir-
tual. Além disso muitas dúvidas nos cercam, como ensinar se 
não temos o preparo para isto? Será que meu filho vai apren-
der desta maneira? Todos os alunos vão ter a mesma opor-
tunidade de acesso? As dúvidas e barreiras são muitas. mas 
apesar das dificuldades não podemos nos abater, pois está é 
a nossa nova realidade. E muitas destas questões só o tempo 
trará uma resposta. 

As aulas remotas tentam manter a manutenção de vínculos 
e reinventar um novo jeito de ensinar em que haja interação 
entre a escola, o aluno e a família. não existe uma fórmula ide-
al, e a frustração por vezes acaba por atingir igualmente tanto 
pais quanto os professores. O momento que passamos é des-
gastante, e cabe a cada um de nós contribuir de alguma forma. 
A palavra chave e paciência, tudo vai passar, e o importante 
neste momento de crise é darmos o nosso melhor. É repensar 
o que realmente importa e faz a diferença na vida de nossos 
alunos e filhos. Seria só o conteúdo?  Ensinar a realizar tarefas 
simples de casa, como cozinhar, arrumar o quarto, começar 
uma horta, ensinar a dançar, tudo isto é válido. Conviver, usar 
este tempo maior em casa de modo proveitoso pode ser uma 
experiência maravilhosa.

E para quE possamos tirar mais pro-
VEito das aulas rEmotas da Escola, 
prEparamos algumas dicas:

- Os pais devem conhecer junto com os filhos o ambiente 
virtual que a escola está disponibilizando. Assista algu-
mas aulas para compreender como funciona.

- Organize uma rotina, com horário de dormir e acordar e 
realizar as atividades e lazer.

- Tenha um lugar para estudos. nada de deixar seu filho 
estudar olhando a televisão ou em ambiente com baru-
lho.

- Siga os cronogramas das aulas, faça uma tabela ou 
calendário e coloque em um lugar bem visível.
- Se interesse sobre a forma como serão as avaliações. 
E como o aluno pode tirar as dúvidas das aulas EaD. Se 
é por e-mail, chat ou vídeo aula. O importante e não ficar 
com dúvidas.

- O aluno deve assistir às aulas com caderno para escre-
ver anotações e dúvidas.

- Se em casa o computador ou celular são divididos, fazer 
uma escala de horários para que que todos possam ter 
acesso. 

- Atividades domésticas devem ser incentivadas e elogia-
das, pois são momentos de aprendizagem.

Sabe aquele passo que tá faltando para 
qualificar ainda mais suas criações e pro-
duções sonoras? Pois essa é uma oportu-
nidade imperdível e totalmente gratuita 
para adquirir ainda mais conhecimento 
na operação de áudios, montagem de 
equipamentos, realização de mixagens e 
todo tipo de gravações.

Em encontros virtuais, vídeo-aulas e 
encontros presenciais com o professor 
Driko Oliveira - Sustain Produções -  você 
terá acesso à conteúdos e equipamentos 
que farão a diferença na sua performan-
ce.

E para promover a continuidade da ex-
periência e o incentivo à profissionaliza-
ção dos músicos da Restinga, será mon-
tado um estúdio de gravação totalmente 
novo que será entregue à comunidade da 
Restinga.

curso vai de 13 de Julho a 23 de novembro
informações: estudiomaisrestinga@gmail.com

as inscrições estão abertas e podem ser feitas através do formulário: 
encurtador.com.br/inbl7

para interessados a partir de 14 anos

Os profes do Foto Clube Porto-alegrense 
te convidam a participar do curso "Mais 
Foto na Restinga", conhecer técnicas e 
linguagens fotográficas e transformar o 
seu celular em uma ferramenta de traba-
lho e de expressão artística.

• Período de realização: 22 de julho a 25 
de novembro
• Vagas: 20
• Carga horária: 102 h/a
Inscrições no link ou pelo QR Code no 
folder.
https://bityli.com/kSbdl

Dinâmica Das aulas:

• Aulas ao vivo pela internet: 
quartas-feiras às 19h e 30 mim.
 • Vídeo-aulas gravadas: serão 
disponibilizadas durante a sema-
na.
• Temas para casa
• Trabalhos individuais e em gru-
po
No final do curso será realizada 
uma revista virtual e uma exposi-
ção fotográfica aberta para a co-
munidade.
Pré-requisitos do aluno:
• Possuir um celular com câmera
• Idade mínima de 15 anos
• Ter acesso à internet com ca-
pacidade para assistir vídeos ao 
vivo, receber e enviar arquivos e 
fotos.

conteúDo:

• História da Fotografia
• Fotógrafos importantes na histó-
ria da fotografia
• Arquivos fotográficos
• Equipamento fotográfico
• Ajustes do menu da câmera
• Elementos de composição e lin-
guagem
• Tratamento de Imagem
• Direito autoral
• Áreas específicas da fotografia
• Montagem de portfólio
• Produção de exposição fotográfi-
ca
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Associação núcleo esperança mantém ações mesmo 
com recursos reduzidos com a pandemia da covid19

Mantenedora das Esco-
las Infantis Renovar I e II, a 
Associação Comunitária Nú-
cleo Esperança foi duramen-
te atingida com a pandemia 
da covid19. Sem contar com 
recursos públicos a entidade 
se vira como pode, mas mes-
mo assim mantém de algu-
ma forma o atendimento aos 
funcionários, alunos e suas 
famílias. 

Através de doações de 
empresas e pessoas físicas 
e parcerias com outras enti-
dades de assistência, a enti-
dade arrecadou e distribuiu 
mais de 1500 cestas básicas 
pra a comunidade da Restin-
ga nos últimos três meses.  

Além das cestas básicas, o 
Presidente Pedrinho da Tin-
ga conta que a associação 
ajuda famílias que passam 
por dificuldades por alguma 
tragédia como incêndio ou 
desastres naturais, entre ou-
tras situações. 

“Em nome da associa-
ção, agradeço aos nos-
sos parceiros que juntos 
arrecadamos esse mon-
tante em alimentos, além 
de roupas e materiais de 
construção para reparos 
em algumas residências 
que foram danificadas 
com o último temporal”, 
disse Pedrinho da Tinga. Pedrinho conta que a associação já distribuiu mais 1500 sestas básicas durante a pandemia

Foto: Divulgação

sobre a Associação núcleo esperança
Associação Comunitária Núcleo Espe-

rança, fundada em 29 de agosto de 1993, 
como personalidade jurídica é uma asso-
ciação civil de direito privado, sem fins lu-
crativos, de utilidade pública, assistência 
social, educacional e filantrópica, confor-
me registrada no Serviço de Registro Cível 
de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, repre-
sentada por seu presidente, Pedro Sérgio 
Correa da Silva, conhecido na comunidade 
como Pedrinho da Tinga.

A Associação, que está localizada no 
bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre, 
é uma instituição sem fins lucrativos, vo-
cacionado para inclusão social, proporcio-
nando a comunidade da Restinga espaços 
de aprendizagem, visando o desenvolvi-
mento social de crianças, adolescentes e 
jovens, respeitando as diferenças, ofere-
cendo uma perspectiva de futuro com me-
lhor qualidade de vida, alimentação, segu-
rança, estima, formando uma consciência 
de cidadania responsável.

Atualmente realiza atividades 
para tornar a prática social um 
meio para que as pessoas possam 

garantir sua dignidade humana 
aprimorando sua formação atra-
vés de programas e ações sociais 

de proteção ao meio ambiente e 
formação humana.

Ferragem
omercial
aravágio

LTDA.

Ducha Hidra 
Gorducha 
4 Temperaturas 

R$ 44,
 

90
 

Esmerilhadeira 
Tramontina 4.5" 800w 
(Referência 42507)

R$ 219,
 

90
 

Acrílico Profissional 
Fosco Renner
18 litros - Branco
(Referência 3001)

R$ 119,
 

90
 

Furadeira 
Tramontina 500w
(Referência 42362) 
R$ 179,

 

90
 

Máscara
para Solda  
Automa. s/ reg. Balmer 
(Referência MAB90) 

R$ 139,
 

90
 

Parafusadeira
a Bateria - 12V 
Vonder -PFV012

R$ 349,
 

90 

Ducha  Enerducha
Plus 3 Temperaturas 
Enerbras - Colorida 

R$ 39,
 

90
 

Combo 
Serralheiro 
Balmer 200a
R$ 1.299,

 

90
 

Torneira
Elétrica Agile
Zagonel

R$ 69,
 

90
 

Lâmpada Led 
Tubular 18w
6500k

R$ 19,
 

99
 

Tudo para Construir e Reformar de Ferramentas e Maquinas ElétricasA maior variedades 

51 3250.5651TELE
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Estrada Barro Vermelho, 262
POA - RS - Restinga

Acrílico Renner 
Standart Ducryl 
Semi brilho 
18 litros - Branca
(Referência 7400) 

R$ 249,
 

90
 

@FerragemCaravagio  

@comercialcaravagio

A entidade reforça que as campanhas para doações seguem acontecendo. Para mais informações ligue para o telefone:  (51)98118-8353.
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Horário de atendimento 
Das 8h às 12h e das 13h30min às 19h30min

51 983.481.894

Produtos e Serviços

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

Restinga Nova

contabil.rr

Contabilidade
CRC/RS 095309

rrcontabil

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

@boutiqmeninamulher

@btqmeninamulher

51 9928 90299

BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS

ECON. NILO WULFF 253 
Restinga Nova

51 992.541.925

Mimo Bijuterias 
e Acessorios

981.812.692

Acesso 4, N 4955 - 4ª Unidade 

Restinga Nova

/marcia.espacodeleza

@marciavanusahairstylist

&
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8 cadErno rosa

Como se virar diante desta pandemia
Com os comércios fechados e ventos parados, está cada vez 
mais difícil para as empreendedoras, especialmente as de 
pequenos negócios, manterem o funcionamento e mesmo 
seu sustento.

As ideias vão surgindo com o bate papo, o otimismo retorna e elas aplicam no dia a dia

Foto: Divulgação

Algumas não suportaram e 
tiveram de fechar seu negó-
cio, outras estão se virando 
como podem vendendo pelas 
redes sociais. 

Um fato positivo é que com 
a criação do Projeto empre-
endedoras Restinga em maio 
de 2019, muitas que na épo-
ca não exploravam as redes 
sociais, passaram a utilizar 
essas ferramentas. Positiva 
também foi a rede de relacio-
namento criada, que hoje não 
pode se encontrar presencial-
mente, mas mantém o conato 
pelas plataformas digitais. 
Isto também criou um ciclo de 
consumo entre elas mesmas 
que está sendo fundamental 
neste momento, é um consu-
mo mútuo.  Com certeza se 
não houvesse este projeto, se 
elas não estivessem organiza-
das, muitas mais estariam en-
cerando suas atividades. 

O negócio agora é se rein-
ventar, é criar mecanismos 
que minimizem os efeitos 

desta crise epidemiológica e 
se preparar, fortalecer, apren-
der e voltar com força total. 

Dentro deste momento de 
preparação foram criados 
grupos dentro do grupo das 
empreendedoras onde a men-
tora do projeto, Roberta Ca-
pitão Coimbra, conversa por 
vídeo chamada com outras 
duas empreendedoras onde 
debatem seus problemas, 
trocam experiências e o bate 
papo acaba virando uma con-
sultoria que já rendeu bons 
frutos. 

“Disponibilizo uma hora do 
meu dia pra conversar com as 
empreendedoras para conver-
sarmos e chegarmos a uma 
solução. Quando elas estão 
imersas no seu negócio, aca-
bam por não ver o que acon-
tece fora. As vezes uma dica 
de outra pessoa, pode trazer 
uma solução”, disse Roberta. 
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Atellier Fashion Woman entrega prédio, para suas 
atividades mas investe em outro segmento

Depois de 16 anos no segmento de roupas para 
festa, Chris e Clair Siqueira, mãe e filha, tive-
ram de entregar o prédio na Av. Nilo Wulff, 
915, para evitar que gerasse dívidas, uma vez 
que as festas não podem acontecer.  De acordo 
com Chris, os contratos daqueles clientes que 
estavam pagando parceladamente suas festas 
futuras, não foram cancelados, mas pausados 
até que isso tudo passe.  Foi um segmento que 
foi duramente afetado, o faturamento caiu na 

totalidade.

Elas se reinventaram enquanto seu negócio está parado

As empreendedoras não se senti-
ram bem em ficar sem produzir. As-
sim surgiu Cris & Clair confecções 
criativas sob medida, para todas as 
idades.  São pijamas de soft, maca-
cões com capuz, com orelhinha e 
está sendo um sucesso. 

As duas dão uma demonstração 
clara, que não podemos apenas cru-
zar os brações e esperar, temos que 
buscar soluções, mesmo que seja 
uma mudança radical que nos tire 
da zona de conforto.  Elas tinham 
tudo pra chorar, se lamentar, entrar 
até mesmo em depressão, pois seu 
negócio foi literalmente por água 
abaixo. A grande maioria dos negó-
cios teve seu faturamento reduzido 
por conta das restrições de comer-
cialização, de abertura de lojas, etc, 
mas no caso delas a queda foi na 
totalidade. 

Neste novo empreendimento de-
sejamos todo o sucesso e parabeni-
zamos pela inciativa que serve de 
exemplo pra todos nós empreende-
dores e empreendedoras que esta-
mos passando pelo pior momento 
de nossas vidas no que se refere aos 
negócios.

Foto: Divulgação

“As roupas agora estão estocadas em casa e 
no futuro, assim que a pandemia passar, volta-
remos a trabalhar no segmento e dar continui-
dade em nossos contratos”, disse Chris. 

Outro segmento foi a solução

O novo negócio agora funciona no Acesso F, n° 3513, na Restin-
ga. Contatos podem ser feitos pelos fones (51) 984077342/(51) 
983326814 Whats. Ou pelo instagram: chriseclair
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O O objetivo inicial era de 
combinar um grande 
reencontro, discutir e 
repercutir a história 

e acontecimentos do Bairro 
RESTINGA, todavia em muito 
pouco tempo o grupo cresceu 
e hoje conta com mais de 
10.000 membros. Moradores e 
ex-moradores utilizam o grupo 
como canal de comunicação e 
resgate da memória coletiva.  
Inicialmente, os amigos 
reuniam-se virtualmente no 
Messenger para manterem o 
contato, já que alguns se mu-
daram para longe do bairro. O 

Intuito era conversar sobre os 
acontecimentos atuais, e por 
sugestão de um deles (David)  
resolveram expandir para um 
grupo maior no facebook, onde 
fosse possível compartilhar 
fotos e lembranças da trajetó-
ria de cada um e do bairro, que 
foi formado em sua origem 
por várias vilas removidas de 
outras localidades de Porto Ale-
gre. O momento histórico atual 
colaborou para que, em muito 
pouco tempo, o grupo cresces-
se e agregasse a comunidade, 
gerando um grande e precioso 
espaço de confraternização. 

Com a proposta de ser sem-
pre acolhedor e possibilitar 
a confraternização virtual,  o 
grupo inicialmente contava 
com postagens sobre Teatro 
e Rock, que eram as áreas de 
conhecimento e pertencimento 
dos primeiros membros. 
Aos poucos, os participantes 
foram convidando outros, inclu-
sive alguns pesquisadores com 
trabalhos acadêmicos bastante 
informativos, e os anos lem-
brados foram indo ainda mais 
longe, remontando à origem e 
fundação da comunidade no 
final dos anos 60. 

Grupo no facebook resgata a história da

RESTINGA
desde o surgimento até os dias atuais

O grupo do facebook foi criado em 17 de abril de 2020 por David Ouriques, 
Josias Salvaterra, Vanessa Chavaré e Cláudio Roberto, coletivo de amigos 
e ex-colegas do Segundo grau da escola Ildo Meneghetti, logo no início do 
isolamento social causado pela pandemia de CORONAVÍRUS.

Uma das primeiras fotos aéreas do bairro no início dos anos 70. À esquerda se vê 
a Restinga velha e a primeira unidade da Restinga Nova. No centro, o complexo 
de prédios públicos que abriga o ginásio do CECORES. Foto retirada da Internet 
publicada no grupo TINGA RETRÔ por Eduardo Lopes Bueno.

Primeiras casas, removidas da Ilhota, no centro de Porto Alegre e colocadas onde 
hoje é a Restinga Velha em 1967. Foto retirada do Youtube: Video Origens do Bairro 
Restinga, entre versões, a inversão do olhar sobre a memória de Neila Prestes. 

Escadaria do CECORES nos anos 70. Foto publicada no Grupo 
Tinga Retrô pelo Dr. Osvaldo Padilha.Um dos primeiros postos policiais do bairro no final dos anos 60, nas 

proximidades de onde hoje está o Camelódromo e o Armarinho Gaúcho. Foto 
publicada no grupo TINGA RETRÔ por Eduardo Lopes Bueno.

Casa removida da região central e trazida 
para a comunidade em seus primórdios.  Foto 
publicada no grupo TINGA RETRÔ por Eduardo 
Lopes Bueno.

Árvore já existente na comunidade na época de sua criação e um marco 
geográfico para os moradores. Localizava-se na Restinga Velha em uma de 
suas principais ruas. Foto publicada no grupo TINGA RETRÔ por Dante Gomes. 

Foto do ano de 1994 da peça “A última Instância” apresentada no CTG 
“Estância de Potrilhos” ao lado do Ginásio do CECORES. Arquivo pessoal 
David Ouriques

ROCK IN TINGA TOO (1992) - Disco que marcou 
época em Porto Alegre e era sempre lembrado 
nas postagens iniciais do grupo pela música 
“Sonhos e Temporais” da banda Aeroplanos. 
Foto retirada da internet.

Atualmente, o grupo conta na  administração 
com os criadores David Ouriques (comunicador 
social)  , Cláudio Roberto (Moço bonito)  e Josias 
Salvaterra (Profissional do Áudiovisual) e com 
os moderadores que foram convidados por 
conta da participação e afinidade com o grupo 
Gustavo Mec (Músico e produtor) Cristina 
(Professora) , Paulo (Músico e Barbeiro) , Ana 
Paula ( Cantora e Maquiadora) e William 
(Publicitário).

Participe do Grupo!
Para participar do 
grupo você deve ser 

convidado por alguém que 
já faça parte ou então digitar 

TINGA RETRÔ na barra 
de pesquisa do facebook e 

acessar a página. Nela, consta 
um botão que encaminha 
automaticamente para o 

grupo.
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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 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

Presidente da câmara Municipal de Vereadores, 
Reginaldo Pujol, fala sobre as eleições deste ano

O Jornal Vitrine buscou um contato com o Vereador do Democratas, Reginaldo Pujol, Presidente da Câmara municipal para que 
nos colocasse suas impressões sobre as Eleições 2020 que estão definidas:

Mais uma vez fui procura-
do pelo pessoal do VITRINE 
para falar sobre o período 
eleitoral que estamos en-

trando agora. E como tudo 
que faço quando sou insta-
do a isso, não me furtei a dar 
minha opinião. 

Nosso Congresso Nacio-
nal definiu as datas do plei-
to deste ano, prorrogando 
os prazos, em 15 e 29 de no-

vembro. O que neste tempos 
de PANDEMIA faz com que 
os partidos e os pré-candi-
datos tenham mais alguns 
dias para apresentarem seu 
trabalho, suas propostas e 
buscarem aquilo que todos 
os políticos almejam: serem 
eleitos. 

Muitos dizem que as elei-
ções deste ano serão as mais 
diferentes, mais renovado-
ras dos últimos tempos. Não 
sei. O que sei é que a forma 
de fazer campanha, para 
todos, será diferenciada, e 
muito. Substituiremos os 
apertos de mão e abraços, 
ato tão simples a todos nós, 
por reuniões virtuais, encon-
tros em grupos de whattsa-
pp, participações em Face-
book, Twitter, Instagran e 
várias outras formas de con-
tato virtual.  Mas o que ne-
nhum apetrecho tecnológico 
pode substituir é a atuação 
em busca da melhoria da 
qualidade de vida de todos 
os municípios. 

Todos temos que ter a 

consciência de que o voto é 
a expressão maior da cha-
mada Democracia, e os elei-
tores exercem um trabalho 
fundamental junto com os 
eleitos. Se os vereadores tem 
o dever de propor alterna-
tivas e soluções para nossa 
cidade, e fiscalizar os traba-
lhos da Prefeitura, o eleitor 
tem os mesmos deveres, e 
precisam cada vez mais par-
ticipar da vida política de 
nossa Capital. 

Que esta crise sanitária 
passe logo, para que todos 
os pré-candidatos possam 
fazer a política que conhe-
cem e que os eleitores tam-
bém conhecem. As chama-
das redes sociais podem 
proporcionar contatos va-
riados, mas não substituem 
o olho no olho, a conversa 
franca. Elas simplesmente 
complementam o trabalho 
dos candidatos. E que venha 
o dia 15 de novembro. Um 
grande abraço a todos os lei-
tores… e eleitores.

Em conversa por plataforma digital, o Vereador Pujol fala com Valtencir Cruz, editor do Jornal Vitrine

Foto: Divulgação
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O Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, Entidade civil de direito privado, com patrimônio e 
administração próprios, constitui entidade beneficente, de interesse publico, assistência social e 
sem fins lucrativos. É uma ONG desde 2004 e tem como principal Parceiro o Condominío Terra 
Ville “Um Condominío com Responsabilidade Social

núcleo comunitário e Cultural Belém novo 
mesmo durante a pandemia mantém o 
apoio aos alunos e suas famílias

Diante do cenário cada vez mais 
crítico em nosso país, quanto a 
saúde e trabalho, o NCC Belém con-
tinua a apoiar alunos atendidos pe-
los projetos sociais e suas famílias.

Em três meses, maio, junho e 
julho, através do Projeto Vizinho 
Ajuda Vizinho, de iniciativa do 
condomínio Terra Ville, um condo-
mínio com responsabilidade social, 
mantenedor do NCC, ou Núcleo 
como é conhecido e chamado, cari-
nhosamente, na região sul de Porto 
Alegre e o 21º Batalhão de Polícia 
Militar têm como meta entregar um 
total de 25 toneladas de alimentos, 
além de kits de material de higie-
ne e limpeza.  Importante ressaltar 
que a esta iniciativa se juntaram 
outros parceiros: Instituto Viva Ci-
dadania, Fundação Banco do Bra-
sil, Instituto Cooperforte e ANABB, 
além de doações de pessoas físicas, 
o que permitiram auxiliar não só as 
famílias dos 130 alunos atendidos 
nos projetos desenvolvidos, mas 
estender este atendimento e bene-
ficiar outras famílias da comunida-
de.

Com a permanência dos decre-
tos de distanciamento social, por 
consequência da Pandemia da Co-
vid-19, é sabido, que cada vez mais 
famílias passam por dificuldades 
financeiras, não conseguindo su-
prir as necessidades básicas de 
seus dependentes.

O NCC Belém conhecendo as fa-
mílias dos alunos que atende, de-
vido a estreita relação existente e 
da urgência de cada uma, trabalha 
para que à medida que as cestas 
básicas chegam a sua sede, sejam 
encaminhadas às famílias dos alu-
nos. 

Para satisfação de todos os en-
volvidos, a repercussão da iniciati-
va do condomínio Terra Ville foi de 
grande proporção e com a adesão 
dos parceiros já citados, foi possí-
vel estender as doações para outras 
famílias, como aconteceu no mês 
de junho, quando o Núcleo auxi-
liou moradores da invasão Chapéu 
do Sol, atingidos por um incêndio, 
com 10 cestas básicas, 10 coberto-
res, 1000 tijolos, cimento e areia.

Cestas básicas chegam por doações e já são entregues às famílias necessitadas

Desde o início da pandemia colaboradores e parceiros do NCC se mantiveram unidos para dar suporte aos alunos e suas famílias

Kits de higiene e limpeza e kits de materiais 
escolares também foram entregues

É notório que, nesses tempos 
difíceis, às necessidades vão mui-
to além do alimento, do dinheiro; 
mais do que nunca, essas pesso-
as estão precisando se sentirem 
acolhidos, necessitando de um 
olhar carinhoso, de compreensão, 
de empatia. Então, percebe-se que 
ações como o projeto Vizinho Aju-
da Vizinho, do condomínio Terra 
Ville e parceiros, desempenhada 
pelo NCC Belém, que faz a ponte, 
entre quem doa e quem precisa, 
leva justamente isso, quando as 
equipes se deslocam para levar as 
doações, levam consigo carinho, 
compreensão e um grande e aco-
lhedor sorriso, só que agora ao 
invés dos lábios, que estão debai-
xo da máscara, quem sorri são os 
olhos. São eles, os olhos, que le-
vam a mensagem de confiança, de 
amizade, de amor que todos pre-
cisam. Essa é a missão do NCC Be-
lém, promover a inclusão social, 
tendo como um dos seus valores 
o respeito ao ser humano.

Dentro das atividades desen-
volvidas pelo NCC Belém, e que 
nem a Pandemia conseguiu parar, 
foi o atendimento do apoio edu-
cacional. Os 130 alunos atendidos 
pelo projeto, mantém vínculo com 
a instituição através das ativida-
des elaboradas pelas educadoras 

sociais com auxílio de pedagogas, 
de acordo com a idade das crian-
ças. Iniciativa essa muito impor-
tante, pois com a continuidade da 
suspensão das aulas presenciais, 
os alunos seguem a quarentena 
e, assim como distanciados das 
escolas, também estão com as 
aulas suspensas no Núcleo. As 
crianças recebem as atividades 
na segunda-feira e tem a semana 
para concluí-las, já que na sexta-
-feira as educadoras retornam as 
residências para recolhê-las. São 
atendidas também as famílias de 
45 alunos dos cursos online de in-
formática, inglês e violão este em 
parceria com a Escola de Música 
Music Lessons. São com essas vi-
sitas que o vínculo entre alunos/
famílias e NCC Belém se reforça. 
Estreitando laços, estabelecendo 
credibilidade e mostrando a essas 
famílias a importância delas na 
formação de crianças e adolescen-
tes. São iniciativas como essas do 
Núcleo que trazem alento, espe-
rança e confiança de que um mun-
do melhor é possível, basta cada 
um fazer a sua parte. Lembrando 
que nada disso seria possível sem 
nossos parceiros, que acreditam 
em nosso trabalho e embarcam 
em nossas ideias inovadoras. 

Além da preocupação com a alimentação, é indispensável manter ao alunos estudando
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eleições 2020
Em, sessão solene na noite de quinta-feira (02/07), o Congresso na-
cional promulgou emenda constitucional que adia para novembro as 
Eleições 2020, adiamento este decorrente da pandemia do coronavírus. 
De acordo com a emenda, o primeiro turno será dia 15 de novembro e 
o segundo turno no dia 29 de novembro. 

Veja o calendário eleitoral:

RegistRo De canDiDatuRas
O prazo para partidos registrarem 

candidaturas passa para 26 de se-
tembro.

convenções 
As convenções dos partidos para a 

escolha de candidatos deveriam ago-
ra será de 31 de agosto a 16 de se-
tembro e por meio virtual.

campanha
A partir de 11 de agosto: As emis-

soras ficam proibidas de transmitir 
programa apresentado ou comenta-
do por pré-candidato, sob pena de 
cancelamento do registro do candi-
dato.

De 31 De agosto a 16 De setem-
bRo: 

É o prazo estabelecido para que os 
partidos escolham seus candidatos e 
deliberem sobre coligações.

até 26 De setembRo: prazo para 
que os partidos e coligações regis-
trem os candidatos na Justiça Eleito-
ral.

a paRtiR De 26 De setembRo: 
prazo para que a Justiça Eleitoral 

convoque partidos e representação 
das emissoras de rádio e TV para ela-
borarem plano de mídia.

a paRtiR De 27 De setembRo: 
Começa a propaganda eleitoral, 

também na internet;

27 De outubRo: 
 Prazo para partidos políticos, coli-
gações e candidatos divulgarem re-
latório discriminando as transferên-
cias do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Cam-
panha (Fundo Eleitoral), os recursos 
em dinheiro e os estimáveis em di-
nheiro recebidos, bem como os gas-
tos realizados

Os candidatos e partidos terão até 
15 de dezembro para enviar à Justi-
ça Eleitoral as prestações de contas, 
relativas ao primeiro turno das elei-
ções 2020 e, onde houver, referentes 
ao segundo turno das eleições tam-
bém. Em 18 de dezembro será rea-
lizada a diplomação dos candidatos 
eleitos em todo país, salvo nos casos 
em que as eleições ainda não tiverem 
sido realizadas.
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual
Tirinha

Cruzadinha

ÁRiES  21/03 a 20/04

 É uma semana em que você deve cuidar 
do seu físico e ter atenção em suas postu-
ras e decisões que tenham como finalidade 
encerrar uma experiência que bloqueia o 
seu crescimento como um todo, principal-
mente o profissional. 

AMOR: Há sintonia de interesses na troca 
afetiva. O céu colabora para articular ideias 
em comum, viagens e deslocamentos. Se 
estiver sozinho, é uma semana muito fa-
vorável para conhecer uma pessoa e trocar 
contatos. 

TRABALHO: É essencial ser preciso em 
suas decisões, mas para isso é importante 
saber exatamente o que deseja. Os resulta-
dos tendem a ser concretizados ao longo 
dos meses.

TOURO 21/04 a 20/05

. É uma semana para examinar com pro-
fundidade se você está inserido numa fi-
losofia de vida adequada para o seu desen-
volvimento e também pode ser necessário 
encerrar cursos e viagens..

AMOR: Busque ouvir o que a pessoa 
amada tem a dizer para que vocês possam 
curar os ressentimentos ou possíveis blo-
queios na relação.

TRABALHO: É importantíssimo permitir 
que as mudanças aconteçam e que você 
inove no setor profissional. Os compromis-
sos podem ser altos e exigir de você uma 
nova atuação e decisões ousadas.

gêmEOS 21/05 a 20/06

 Você vai sentir a necessidade de encer-
rar ideias com pessoas próximas, sejam 
amigos ou figuras que estão inseridas num 
grupo importante para o seu desenvolvim-
ento. Os acontecimento mexem muito com 
você, principalmente se quiser atuar com 
ética e discernimento, com a intenção de 
ser justo. 

AMOR: Novas responsabilidades a dois 
fortalecem a relação, contudo estamos 
numa semana de tudo ou nada 

TRABALHO: Nesta semana é importantís-
simo resolver qualquer tipo de pendência 
financeira.

CâNCER 21/06 a 20/07

 Será uma semana importante para encer-
rar experiências profissionais, o que o de-
safia a se posicionar com outra pessoa. 

AMOR:  É essencial se colocar no lugar 
do outro e se comunicar com sabedoria 
neste ciclo. Você passa por mudanças pro-
fundas e não tolera mais algumas situações. 

TRABALHO: É preciso analisar as par-
cerias e as sociedades, principalmente se 
precisar renovar contratos. O mesmo pode 
acontecer com clientes, porque é momento 
de atuar de uma forma nova com as pes-
soas. Você vai perceber que há uma opor-
tunidade de encerrar experiências profis-
sionais que exigiram muito de você.

lEãO 21/07 a 20/08

 Você vai sentir a necessidade de aquietar 
a alma e de ficar em silêncio, contudo tam-
bém pode sentir a necessidade de expor 
informações sigilosas ou que precisam ser 
encaminhadas com atenção. A experiência 
pode afetar documentos, regras e normas. 

AMOR: O céu aponta curas profundas. 
Talvez ele(a) se sinta preparado para com-
partilhar o projetos mais íntimos e secretos 
com você. Contudo a Lua Minguante deix-
am claras as prisões emocionais que ainda 
afetam a relação. 

TRABALHO: É preciso elaborar melhor 
os pensamentos ou as informações que o 
afetam num projeto.

viRgEm 21/08 a 20/09

Iniciamos a semana com o efeito do 
eclipse lunar, que mexe com as relações 
de afeto, principalmente com os assuntos 
do coração e as experiências destinadas 
aos filhos. 

AMOR: É uma semana importante para 
criar planos e expressar os sentimentos. 
As tendências negativas devem ser encer-
radas de uma vez por todas nesta semana. 

TRABALHO: O caminho profissional está 
aberto e traz excelentes resultados, como 
promoções e reconhecimento. O desafio 
esteja nas relações interpessoais e, princi-
palmente.

liBRA  21/09 a 20/10

ESCORPiãO  21/10 a 20/11

SAgiTÁRiO  22/11 a 21/12

 É uma semana importante para exami-
nar como você deseja interagir com a vida, 
levando em consideração o seu bem-estar 
e os seus talentos. O desapego e a descon-
strução de ideias rígidas podem limitá-lo, 
então transforme tais percepções urgente-
mente.

AMOR: É mais uma semana muito posi-
tiva para expressar os sentimentos com a 
pessoa amada. O amadurecimento é um 
ponto importante para que a relação flua da 
melhor forma. 

TRABALHO: É uma fase importante para 
inovar e criar oportunidades que estejam 
alinhadas com a sua vocação.

CAPRiCÓRNiO  22/12 a 21/01

É uma semana para ter coragem e se 
posicionar com sabedoria, porque as de-
cisões são profundas e transformam as 
relações familiares. 

AMOR: As responsabilidades e os com-
promissos a dois ficam em destaques, en-
tretanto exigem de ambos uma nova perfor-
mance para renovar a relação. 

TRABALHO: Você está num ciclo positivo 
para elaborar melhor a forma de trabalhar 
e de desenvolver a rotina de uma forma 
positiva. Contudo é preciso ficar aberto às 
novas oportunidades e se relacionar com 
qualidade com sócios e parceiros.

AQUÁRiO  22/01 a 21/02

É uma semana para examinar as suas 
posturas e as condutas materiais. Preste 
atenção em documentos ou em ações ju-
diciais que devem ser levadas em consid-
eração. 

AMOR: É uma semana positiva para 
definir metas e compromissos a dois. 

TRABALHO: Novas ideias devem ser in-
seridas e talvez a experiência traga novos 
aprendizados e uma nova dinâmica profis-
sional. É uma semana para encerrar ativi-
dades que já não cabem em seu contexto 
profissional.

PEiXES  22/02 a 21/03

Iniciamos a semana com o efeito do 
eclipse lunar, que mexe com o seu emocio-
nal, pedindo de você uma percepção mais 
apurada de como é possível se desenvolver 
no trabalho, na rotina e também para fa-
vorecer a saúde. 

AMOR: Existem alguns pontos que pre-
cisam ser transformados na relação, princi-
palmente aquilo que se refere à rotina do 
casal. 

TRABALHO: É uma semana importante 
para elaborar emocionalmente o modo 
como você deseja atuar em sua rotina de 
trabalho, visando a qualidade e uma perfor-
mance diferente.

É uma semana muito importante para 
encerrar de uma vez por todas as experiên-
cias negativas e as relações que exercem 
um controle sobre as suas ações. Busque 
entender como esses aspectos o afetam e 
tenha coragem para finalizar com sabedoria 
e ética. 

AMOR: Tenha atenção com brigas. É uma 
semana para deixar as tendências negati-
vas para trás. 

TRABALHO: É uma semana para avaliar 
o quanto as mudanças em família também 
são responsáveis pelo seu empenho profis-
sional.

 É uma semana importante para encerrar 
atividades e avaliar como é possível intera-
gir de uma forma mais produtiva. É preciso 
ficar atento com demissões ou com a rela-
ção que você mantém com colaboradores. 

AMOR: O eclipse pede que ambos pos-
sam expressar as ideias com mais liber-
dade e compreensão dos novos projetos 
que precisam ser iniciados. 

TRABALHO: É importante ser flexível para 
se relacionar com pessoas do seu convívio. 
Esteja atento a convites e a uma nova forma 
de dinamizar a rotina de trabalho.
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CE
JORNALISTAS

LASSEPSIA
ECOSTOEI
TMMURPD

POLICULTURA
RUSEED
MIWEBSITE

DESTRUIDAI
NUDAEMN
SBIOERIC

ETNAPIQUETE
RIBREURN
UNIDAIPAD
AODOPAI

PLUVIOMETRO

Profissio-
nais repre-
sentados
pela ABI

Futebol,
basquete 
e vôlei

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Processo
higiênico
prévio à
cirurgia

Peep (?):
sapato

com dedos
à mostra

(?)-à-por-
ter: pronto
para vestir

(fr.)

Prenome
do poeta
de "Os

Lusíadas"

Abriga a
obra de
Goya

(Espanha)

Bebida
predileta
de piratas

(Lit.)

Isaac
Asimov,
escritor 
de sci-fi

Instrumen-
to como o

hélicon
(Mús.)

Formato
do ímã de
desenhos
animados

CD ou DVD 
regravável
(Inform.)

(?) Clapton,
cantor e

guitarrista
britânico

Grupo arti-
culador,
durante

uma greve

O vulcão
mais alto
da Europa

Resina
usada no
arco de
violinos

(?) Morita,
ator nipo-
americano

Letra que o
Cebolinha
troca pelo

L (HQ)

Ensino on-
line (sigla) 
Rua, em
francês

"Vida", em
"Biologia" 

Acalentou

"Índio", 
em Funai

Tiara
papal

Mil quilos
(símbolo)

Fenômenos
captados

pelo
ultrassom

(Fís.)

Segundo
(símbolo)

Estado de
Sodoma,
após a
ação da 

ira divina
(Bíblia)

"Clube", em CRB
O cartão de visita 
de uma empresa, 

na internet 

Meu, em
espanhol

Forma de
cultivo

agrícola
que menos

degrada 
o solo

Ligada

Aparelho
usado
para

medir o
volume

de chuva

Batalhei
(?) Seidl,

atriz
carioca

Lulu San-
tos, cantor

Asno, em
inglês

Objeto feito de silicone, alternativa mais
sustentável ao absorvente íntimo feminino
(?) Watts, atriz de

"Diana" (Cin.)

Utilidade da
escadaria
externa de
um edifício 

Lao-(?): fundador 
do Taoismo filosófico 

e autor do livro 
"Tao Te Ching"

Modelo 
de tablet
fabricado
pela Apple

O século
iniciado
em 401

Ministra droga esti-
mulante
ou entor-
pecente

2/mi. 3/ass — rue — toe. 4/breu — ipad — tuba. 5/naomi. 7/website.
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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.

AUTO CENTER EsteticarReparosAutomotivos

Av. João Antônio da Silveira, 949 - Restinga

51 985 814 617
51 3266 2583

Chapeação
Pintura
Scanner
Elétrica

Mecânica em Geral

eDiTAL De ConVoCAÇão 
  eLeiÇão 2020/2022

 Eu, Valtencir Oliveira da Cruz, no uso das minhas atribuições legais de acordo 
com o estatuto social da Associação do Comércio e indústria da Restinga (ACiR), 
COnVOCO os senhores (as) associados(as) para Assembleia geral Eletiva, a ser 
realizada no dia 13 de agosto de 2020 às 20 h em primeira chamada com dois 
terços dos associados em dia com suas obrigações estatutárias as 20 h 30 min 
em segunda chamada com qualquer quórum para realização da eleição da dire-
toria para o biênio 2020/2022. 
Outrossim, informo que estaremos recebendo os pedidos de inscrições das cha-
pas nominativas dos candidatos até as 22 horas do dia 11 de agosto na sede da 
entidade, sito à rua Álvaro Difini, 400 ou pelo e-mail: acir.restinga@gmail.com. 
informo ainda que a partir de 10 de julho de 2020 estou renunciando ao cargo 
de presidente da entidade por questões pessoais e que o processo eletivo será 
conduzido pelo vice presidente ou outro membro da diretoria de acordo com 
escala de sucessão estatutária. no entanto, me coloco a disposição para ajudar 
no que for necessário, mas apenas como colaborador desta entidade pela qual 
tenho tanto carinho.  

Porto Alegre, 09 de julho de 2020. 
                                  

                                          
Valtencir Oliveira da Cruz                                      

Presidente da Associação do comércio e indústria da Restinga (ACiR)


