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1 ExEmplAr por pEssoA
GrAtuitA

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal Vitrine 
pelas redes sociais

JornalVitrine

vitrine.jornal

51 991.433.525

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

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

2020 sem Acampamento Farroupilha

RAÇÕES - BANHO E TOSA
FERRAGEM - FLORICULTURA

PEÇAS PARA BIKE
PESCA - AQUARISMO

Est. Barro Vermelho, 347 - Restinga

3250.6133

   

994.238.778

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

Traga este cupom
GANHE 10% 
DE DESCONTO

BANHO E TOSA 

Advogado

úcleo
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA

Dr. Paulo Renato Maciel dos Santos -  OAB/RS nº 94.813 - (51) 98558 9434 

Dr. Régis Lago Pivetta - OAB/RS nº 111.535 – (51) 98409 1215 

TRABALHISTA, FAMÍLIA, CRIMINAL
PREVIDENCIÁRIO, TRIBUTÁRIO E CIVIL 

ADVOGADOS

Os Advogados informam que, possuem sala exclusiva para atendimento jurídico na sede Associação 
Comunitária Núcleo Esperança, o qual foi cedida pelo presidente Pedrinho da Tinga.

Geral - Pág 12

Foto: Evandro Faleiro
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As eleições estão chegan-
do e com isso vem também 
a peregrinação de candida-
tos nos bairros da capital. A 
Restinga por sua densidade 
demográfica é um dos bair-
ros mais visados pelos polí-
ticos que veem na região um 
número elevado de eleitores 
e uma população carente de 
atenção dos órgãos públi-
cos, tanto como do legislati-
vo municipal. 

As estratégias para atingir 
este público vulnerável são 
sempre as mesmas. Dizer o 
que as pessoas querem ou-
vir. As promessas de asfaltar 
a rua, resolver a iluminação 
pública, ampliar o atendi-
mento à saúde e ao ensino, 
melhorar o transporte cole-
tivo, enfim, o que os Vere-
adores e Prefeitos façam e 
não apenas digam que farão.

Nesta época e muito co-
mum também que candida-
tos ou pré candidatos que 
nunca fizeram nada pelo 
bairro, apareçam com proje-
tos importantes às vésperas 
das eleições, o famoso coe-
lho da cartola. 

Muitas promessas por sua 
vez, nem poderiam ser fei-
tas por uma simples razão, 
a razão da competência. Por 
exemplo: um candidato a ve-

reador que promete asfaltar 
sua rua, já está prometendo 
algo não faz parte da compe-
tência dos vereadores, que 
são legislativo. Faz parte da 
competência do executivo, 
no caso é Prefeitura. 

Já um candidato a Pre-
feito que promete mudar 
leis, também está fora da 
sua alçada. Ele pode propor 
mudança de lei, mas quem 
oficializa são os vereadores 
através de votação na câma-
ra.

Esta campanha será com 
menor contato físico em 
função da pandemia e com 
isso já começam as estraté-
gias dos candidatos através 
de redes sociais. Já teve pré 
candidato espalhando boa-
tos falsos na internet sobre 
fechamento de equipamen-
to público. Depois de espa-
lhar faz toda uma campanha 
como se tivesse evitado o 
fechamento.  Há ainda aque-
les que ao saberem de algum 
serviço público será implan-
tado, corre lá e faz um regis-
tro na prefeitura solicitando 
tal serviço, ficando como se 
fosse o autor. Possivelmente 
mais coisas virão e devemos 
estar preparados para este 
tipo de esperto.  

Nesta eleição avalie a his-

Se votarmos errado agora, sofreremos as 
consequências por quatro anos

tória do candidato, lembre-
-se que por ser conhecido 
não quer dizer que seja con-
fiável. Pergunte o que ele 
fez pelo seu bairro, mas o 
que fez de fato, e não ape-
nas este ano, mas ao lon-
go da sua trajetória. É bom 
lembrar que ter feito gritaria 
por redes sociais não mate-

rializa algo. Quer ter ressur-
gido das cinzas às vésperas 
das eleições fazendo e acon-
tecendo, só mostra que é da 
velha política, aquela que 
vem, conquista de voto “has-
ta la vista baby”, te vejo da-
qui a quatro anos. 

Nas próximas edições 
traremos mais informações 

sobre as regras das eleições 
2020, sobre o que mudou em 
função da pandemia, o que 
pode o que não pode ser fei-
to pelos candidatos e como 
deverão ser os cuidados dos 
eleitores neste momento de 
pandemia. 

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

 no Instagram @andresaroba
a partir de 1 de setembro - sempre às 18h

com
PRÉ-CANDIDATAS e PRÉ CANDIDATOS

Eleições Municipais
PapoReto#

à PREFEITURA DE
PORTO ALEGRE
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O uso de máscara é
OBRIGATÓRIO para
TODOS os clientes!Destinados para pessoas acima

de 60 anos e grupo de risco.
7h30 às 8h
Segunda a Sábado

8h30 às 9h
Domingos e Feriados

Loja Hípica:Lojas Restinga:

7h30 às 8h
Todos os dias
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 mais próximo

Ofertas válidas 
até 07/09/2020 ou
enquanto durarem
os estoques.

Loja 1 Restinga: Av. Economista Nilo Wulff, 970 | Telefone: 51 3257-7900 | Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 21h – Domingos e Feriados das 8h às 20h. 
Sem fechar ao meio-dia. Loja 2 Restinga: Est. João Antônio da Silveira, 1795 | Telefone: 51 3245-9700 | Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 21h – Domingos 
e Feriados das 8h às 20h. Sem fechar ao meio-dia. Loja 3 Hípica: Av. Edgar Pires de Castro, 1545 | Telefone: 51 3269-8800 | Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 
8h às 22h – Domingos e Feriados das 9h às 21h. Sem fechar ao meio-dia.

Feijão Preto
Super Kan T1 1kg 

5,99un.

Farinha de Trigo
Veneranda 1kg 

2,69un.

Creme de Leite
Dália 200g  

2,49un.

Massa Diana
Espaguete/Parafuso/
Penne/Rigatone 500g 

1,99un.

9,99un.

Catchup 1kg /
Maionese Trad. 930g /
Maionese Light 990g /

Mostarda 1kg Hemmer 

19,99un.

Garrafa Térmica
Chimarrita 1L 

8,99un.

Erva-Mate Madrugada
Trad./Moída Grossa 1kg 

2,89un.

Achocolatado em Pó
Nescau Sachê 600g 

7, 99un. 4,99un.

Lentilha Fritz&Frida
Canadense 500g

Lava-Roupas
em Pó Omo

Lavagem Perfeita 800g 

8,99un.

Papel Higiênico Neve
Neutro/Supreme 12x30m

15,90un.

Lava-Roupas
em Pó Omo

Leve 12

Pague 11

Papel Higiênico Neve

Leve 12

Pague 11

Papel Higiênico NevePapel Higiênico Neve

Leve 12

Pague 11

9,90un.

Papel Higiênico BOB
Premium Folha Dupla 12x30m

Leve 12

Pague 11

Papel Higiênico BOB

6,99un.

Shampoo Seda 325ml
(Exceto Anticaspa) 

1, 19un.

Sabonete
Lux 85g

Sabonete
Lux 85g

6,99un.

Refrigerante
Coca-Cola 3L 

8,99un.

Pão de Queijo São Geraldo
Trad./Coquetel Congelado 1kg

Bebida Láctea
Vigor Polpa 540g 

14,90un.

Batata Mais Batata
Congelada 2kg 

,00
R$80
a cada

em compras

UM CUPOM
VOCÊ ganha

PARA CONCORRER A:

**

para cada

sorteado
VALE-COMPRAS

CESTA BÁSICA

uma instituição***
beneficente 

recebe uma

CUPOM EXTRA
comprando com o cartão super kan ou
incluindo produtos da linha super Kan!

* Os sorteios serão realizados aos sábados nos dias 5, 12, 19 e 26. 
** No dia 30/09/20 teremos o grande sorteio onde o ganhador ira levar um vale-compras no valor de R$ 3.000,00. Este vale-compras será dividido em 12 
parcelas de R$ 250,00 (podendo o ganhador utilizar  a cada mês 01 parcela nos doze meses seguintes ao sorteio). O prêmio não é cumulativo e é intrasferível.
*** Instituições beneficentes: Caverna de Adulão - Centro Social Padre Pedro Leonardi – Pe.Ceron - Associação Emanuel.

Neste mês, o Super Kan completa 36 anos de história. 
Para chegar até aqui, foi uma caminhada longa, de muita 

persistência e trabalho duro. Nossa gratidão a toda
comunidade que apoia e confia no nosso trabalho.

É graças a você, que continuamos todos os dias levando 
produtos de qualidade para toda a família.

participe da nossa promoção!
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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

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

SALVe o 20 De SeTeMbro

Esse vai ser um 20 de setembro diferente!
Devido a incompetência do governo estadu-

al e municipal o nosso sistema de saúde não 
está pronto para receber elevada demanda de 
pacientes em UTi, o vírus chinês circulando não 
possibilita a retomada do acampamento farrou-
pilha esse ano... Sim será diferente sem os nos-
sos festejos de setembro...

O churrasco vai ter que ser em casa... Quem 
em sã consciência iria prever isso?

nossa cultura maculada pela China comunis-
ta...

Mas nossa tradição vai superar tudo isso...
Vai passar... E nos comerciários estamos na 

linha de frente para lhe fornecer o melhor em 
serviços e alimentação... 

E não esqueçam... nunca vai ser só um chur-
rasco...

GrAViDez inDeSeJADA e o AborTo

Quando começa a vida, quando ela cessa? Questões que po-
voam os debates científicos, religiosos e filosóficos desde que 
temos notícias deles. O aborto de uma menina de 10 anos es-
tuprada por familiar dentro de casa, com mais de 20 semanas 
de gestação, acendeu novamente o debate no Brasil. Abortistas, 
alegando o sofrimento da menina que carregava no ventre o fruto 
da violência, levantam a velha bandeira do aborto livre. O trauma 
de uma criança que sofre violência sexual e engravida não se 
alivia com o aborto que lhe é de direito. Assim como o nenê que 
foi abortado, já em avançada fase de desenvolvimento, não co-
meteu crime, junto com a mãe este nenê é vítima da monstruosa 
violência sexual contra crianças, crime que mais cresce no RS 
atualmente. 

A atual legislação sobre o aborto não consegue enfrentar duas 
situações. Mulheres adultas que não foram estupradas e utilizam 
as lacunas legislativas para abortarem fora do que é previsto em 
lei alegando falsamente estupro e realizando o aborto pelo SUS 
de fetos em fase adiantada de desenvolvimento.  A outra é a 
erotização de jovens em fases cada vez mais tenras, hoje existe 
inclusive um evento no RS que realizou show erótico ao vivo para 
menores de 18 anos em cidade do litoral, amplamente divulga-
do e transmitido. Um feto na 22ª a 23ª semana de gestação 
está completamente formado e ao ser retirado do ventre da mãe, 

na maioria das vezes, chora, e 
pode terminar seu desenvolvi-
mento em uma UTi neonatal, 
o que acontece com cente-
nas de crianças prematuras, 
portanto obrigar um médico a 
matar um nenê em avançado 
estágio de desenvolvimento 
dentro do ventre de uma ges-
tante, mesmo numa situação 
de estupro, é outra faceta avil-
tante deste contexto. 

Precisamos de mais políti-
cas de enfrentamento à vio-
lência sexual, a proteção da 
infância e adolescência e ter 
bem claro que aborto é um ato 
brutal, não é um método con-
traceptivo e não deveria ser 
praticado depois do 3º mês de 
gestação. Minha posição é fa-
vorável à interrupção da gesta-
ção nas situações de estupro 
e risco de vida materno mas 
após o sexto mês de gestação 
que a criança nasça, e se for 
indesejada pela mãe, que seja 
encaminhada para a adoção.

dr. thiago duarte - médico 
gineco-obstetra, médico peri-
to legista e deputado estadu-
al luciano medina martins | 
Jornalista

DRT/RS 12262
mobile & Whatsapp
51 993086352

Precisamos de mais políticas de enfrentamento à violência sexual, a proteção da infância e adolescência

Foto: Divulgação

Márcio com a filha Sarah e a esposa Nanci
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 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

Prestigie os pequenos empreendedores e empreendedoras da Restinga. Compre no seu bairro!

TODOS OS DIA É DIA 
DE PROMOÇÃO AQUI!

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 
(não parcelamos).

FAÇA SUAS COMPRAS
SEM SAIR DE CASA

51  99132 9117

FAÇA SUAS COMPRAS 
SEM SAIR DE CASA

 51 99132 9117

FAÇA SUAS COMPRAS 
SEM SAIR DE CASA

51 99132 9117
Peça pelo WhatsApp

DeliveryDelivery

QUINTOU

Dia de comprar barato
Muito barato!

 REALDO

TODA
SEXTA É DIA DE

 

 Pizza

SÁBADO DO

QUARTA DA

Receba as nossas ofertas pelo 

WhatsApp mande “ofertas”
 para o número 

51 99132.9117 

Açougue 

PadariaQUEIMA 
 ESTOQUE

DE

DA É DN IU A G DE ES  
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Sobre A AcirHiSTórico DA Lei

A Lei de Emergência Cul-
tural, que ficou mais conhe-
cida como Lei Aldir Blanc, 
vai destinar R$ 155 milhões 
ao Rio Grande do Sul, para 
que estados e municípios 
repassem a trabalhadores 
da cultura e espaços cultu-
rais, fortemente afetados 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. Desse valor, R$ 
70 milhões irão para o es-
tado, e R$ 85 milhões serão 
distribuídos aos municípios 
gaúchos, sendo aproximada-
mente R$ 9,2 milhões para 

ações que compreendam o 
auxílio emergencial à espa-
ços culturais da capital e 
lançamento de editais e ou-
tros mecanismos de apoio à 
cadeia econômica da cultu-
ra. A lei ainda precisa ser re-
gulamentada para que os re-
cursos cheguem ao estado.

O objetivo principal desse 
repasse é atender fazedores 
de cultura que foram os pri-
meiros a parar com a pan-
demia e serão os últimos a 
poderem voltar ao trabalho 
por causa da natureza da 

sua profissão, que faz neces-
sária a presença do público.

O período para cadastra-
mento de projetos cultu-
rais utilizando os recursos 
disponibilizados pela lei se 
encerro no doa 31 de agos-
to para espaços, coletivos e 
atividades com mais de dois 
anos de atuação, mas até o 
dia 15 de setembro os pro-
fissionais podem se cadas-
trar para solicitar o auxílio 
emergencial de R$ 600,00, 
específico para os fazedores 
de cultura.

Lei possibilita auxílio emergencial aos fazedores de cultura

Divulgação: PMPA

Nos últimos meses diver-
sos agentes do setor cultural 
brasileiro promoveram uma 
grande articulação nacio-
nal pela aprovação da Lei de 
Emergência Cultural. A Lei foi 
construída coletivamente por 
artistas, fazedores de cultu-
ra, políticos, pesquisadores 
e sociedade civil em geral; e 
tem como objetivo auxiliar 
emergencialmente toda ca-
deia produtiva da arte e da 
cultura que tiveram impacto 
econômico na pandemia. O 
nome “Lei Aldir Blanc” (LAB) 
é em homenagem ao grande 
artista, músico e compositor 
que faleceu recentemente, 
em decorrência da COVID-19.

(Observação: Algumas in-
formações constantes nes-
ta matéria sobre a Lei Aldir 
Blanc foram retiradas de tex-
to produzido por Luciana de 
Mello, musicista e educado-
ra musical, e Daisy Fornari, 
jornalista, atriz e produtora, 
concedidas ao Ponto de Cul-
tura Africanidade.)

Lei ALDir bLAnc, um socorro aos profissionais 
da cultura neste momento de pandemia

1) Cadastro de espaços e organizações do setor cultural, com prazo até o dia 31/08, 
pelo link: https://bit.ly/MapeamentoCulturaPOA, coordenado pela Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre.

2) Cadastro de pessoas físicas, trabalhadoras/es da cultura (pessoa física), pelo link  
https://cultura.rs.gov.br/cadastro-pessoa-fisica, coordenador pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Campus Restinga do IFRS iniciou em meados de agosto um projeto, em parceria 
com a comunidade do bairro Restinga, para assessoria em relação à Lei da Emergência 
Cultural, Lei Aldir Blanc. A primeira ação, concomitante ao cronograma de aplicação 
da lei por parte do governo do estado do RS e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
é a assessoria na realização dos cadastros dos espaços e equipamentos culturais para 
recebimento de auxílio emergencial. A assessoria será realizada a partir de contato 
em grupo do Whatsapp Emergência Cultural (link: https://chat.whatsapp.com/EbQ6g-
mjB1XU62OEZBbB13M), pela página do Observatório da Comunidade no Facebook (link: 
https://www.facebook.com/observatoriodacomunidade/) e pelo e-mail cultura@restin-
ga.ifrs.edu.br. Saiba mais em https://bit.ly/3av4713.

Acir trabalhou junto Vereadores 
possibilidades para reabertura 
do comércio

Foram várias reuniões com pequenos grupos trabalhando pelo comércio local

Foto: Divulgação

Nas últimas semanas, antes da reaber-
tura do comércio, a Associação do Comér-
cio e Industria da Restinga (ACIR) vinha 
buscando dialogar com os Vereadores de 
Porto Alegre para discutir formas de rea-
brir o comércio de maneira segura e com 
protocolos rígidos de distanciamento e 
higienização, permitindo que possamos 
preservar a saúde das pessoas e a saúde 
das empresas, pois algumas já estão à bei-
ra de fechar as portas definitivamente. 

As reuniões por sua vez 
não puderam ter uma ampla 
divulgação, devido a impos-
sibilidade de reunir um gran-
de número de pessoas, o que 
caracterizaria aglomeração. 
Havia inclusive, uma exigên-
cia absolutamente correta dos 
vereadores que fossem peque-
nas comissões, preferencial-
mente com um representante 
de cada segmento. Ou seja, 
um de loja de vestuário, um de 
alimentação, um de bazar, um 
de beleza, etc. Desta forma a 
diretoria da ACIR priorizou a 
participação de representan-
tes daqueles segmentos que 
estavam com seus estabeleci-
mentos totalmente fechados.

Foi conversado com os Ve-
readores Reginaldo Pujol, Ide-
nir Cecchin, Eng. Comassetto 
e Valter Nageltein. Todos afir-
maram apoio ao movimento 
dos empresários da Restinga 
e obviamente levaram a pro-
posta à suas bancadas. De 
qualquer forma o trabalho da 
ACIR é pluripartidário e visa 
conversar e pedir o apoio de 
todos os vereadores de Porto 
Alegre. 

Na reunião de sexta-feira 
(31/07), foi entregue ao Pre-
sidente do legislativo munici-
pal, um documento com uma 
proposta de protocolo de fun-

cionamento por segmento, 
considerando os protocolos já 
propostos pelo poder público 
e em alguns casos os tornando 
ainda mais rígidos dos que an-
teriormente exigidos pela Pre-
feitura e Governo do Estado. 

As reuniões foram conduzi-
das pelo ex presidente Valten-
cir Cruz, que embora não faça 
parte nova diretoria, entendeu 
a necessidade de ajudar equi-
pe que assume a entidade, 
e pelo recém eleito, William 
Marquet que já assumiu em 
meio a uma crise com a parali-
zação na atividade econômica 
do bairro, mas que conduziu 
muito bem os trabalhos mes-
mo em período de transição. 

Para no William e Valtencir, 
este diálogo com os vereado-
res soma-se a uma séria de 
ações de outras entidades em-
presariais que também pres-
sionaram o legislativo, que 
por sua vez pressionaram o 
Prefeito pela reabertura mes-
mo que parcial e gradual do 
comércio, serviços e indústria. 

Como já dito, as reuniões 
contaram com número restri-
to de participantes, e todos 
com máscaras, com distancia-
mento mínimo de 1,5 m e sem 
qualquer tipo de alimento pra 
evitar qualquer aglomeração. 

A entidade está em proces-
so de renovação da diretoria e 
a partir de meados de agosto 
passará e realizar mais reuni-
ões em pequenos grupos, mas 
possibilitando que cada vez 
mais empresas possam partici-
par e ajudar a traçar os objeti-
vos futuros da classe empresa-
rial da região. Uma vez passada 
a pandemia e havendo a libera-
ção por parte da Prefeitura, será 
ampliada a participação em 

reuniões assim como a admis-
são de novos associados. Cabe 
ainda ressaltar que as ações da 
ACIR junto a Prefeitura e aos 
Vereadores não são em prol dos 
participantes das reuniões, mas 
de todas as empresas do bairro. 

Este é o momento que quan-
to unidos formos, mas força 
teremos. É isto que se busca da-
qui pra frente, que mais e mais 
empresas participem.
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E-mail: krausegeana@gmail.com  

Abrace a Quinta: Uma ideia de bons frutos
Em tempos de pandemia em 

que a cada dia aparecem novos 
casos de contaminação, e que o 
desemprego bate à nossa porta, 
as más notícias se multiplicam, 
mas sempre é bom mostrarmos 
que mesmo na adversidade 
uma boa ideia pode surgir. Com 
o surgimento do coronavírus 
não só as dificuldades apare-
ceram, mas também surgiram 
ações sociais que se espalha-
ram pelo país. E na zona sul de 
Porto Alegre, temos um ótimo 
exemplo de como podemos aju-
dar a melhorar este momento, 
que para muitas pessoas tem 
sido doloroso. O projeto ABRA-
CE A QUINTA, surgiu durante a 
suspensão das aulas, devido as 
dificuldades que a comunidade 
passou a enfrentar com o isola-
mento social. Buscando auxiliar 
as famílias necessitadas com 
distribuição de alimentos. 

A professora Caroline Co-
elho, idealizadora do projeto 
conta que depois da suspensão 
das aulas sentia uma preocupa-
ção constante com comunidade 
escolar: “Vivi algumas noites in-
quietas em que pensava: Como 
as crianças que realizam sua 
alimentação basicamente na es-
cola, irão se alimentar? Quem 
irá acolher as angústias, medos 
e incertezas das famílias? (Que 
encontram somente na escola 
um lugar para desabafar). Sem 
emprego, uns vivendo do traba-
lho informal ou da reciclagem, 
como superar iriam superar a 
crise? Enfim, sentia que preci-

sava fazer algo. Decidi então 
inicialmente criar uma vakinha 
online para a compra de cestas 
básicas e divulguei na rede so-
cial.”

Caroline compartilhou a 
ideia da vakinha online com seu 
companheiro Tiago Baltazar 
que desde o início incentivou e 
ajudou no projeto. Mas tudo co-
meçou a virar realidade, quan-
do o projeto foi sendo compar-
tilhado em vários grupos de 
whatssap, e acabou recebendo 
grande apoio e incentivo. Edna 
Rego e Sidiane Haiduk, duas co-
legas e amigas de Caroline, vie-
ram unir forças, colaborando 
na linha de frente do projeto, 
ajudando a elaborar as estraté-
gias e ações desde os primeiros 
dias. Elas também trouxeram 
seus companheiros Jeferson e 
Marcos para reforça esta cor-
rente do bem.  

“Nós recebemos doações de 
pessoas diversas, dos mais va-
riados lugares.  Eu costumo di-
zer que o ABRACE A QUINTA é 
feito por pessoas que desejam 
fazer o bem. Gente que tá espe-
lhada por aí. Além das pessoas 
que colaboram com doações 
nós temos um time de mulheres 
incríveis. Maria, Edna, Larissa, 
Jaqueline, Márcia, Marisa, Isabel 
(moradoras da comunidade), 
responsáveis por organizar o 
varal solidário, onde as pessoas 
podem pegar aquilo que preci-
sarem. Contamos também com 
o apoio dos colegas Ricardo, 
Elaine, Bruna e Maria Augusta 
que se disponibilizam a fazer 
as coletas das doações. Toda a 
doação que recebemos se torna 
um recurso muito importante 
para o Projeto.” afirma Caroline 
Coelho 

A Restinga é o maior bairro 
da região extremo-sul de Porto 
Alegre, e a Quinta Unidade pela 
sua extensão possui muitas in-
vasões e ocupações tendo altos 
índices de vulnerabilidades so-
cial, pensando nisto que o pro-
jeto recebeu este nome "ABRA-
CE A QUINTA". Uma maneira de 
abraçar essa grande comunida-
de.

“Nós tentamos acolher a co-
munidade escolar da EMEF Nos-
sa Senhora do Carmo, onde so-
mos professoras, acreditamos 
na educação para além dos mu-
ros da escola. As duas maiores 
demandas da comunidade são 
alimentos e agasalhos.” 

Equipe forte e motivada para este belo trabalho social

Fotos: Divulgação

A solidariedade que aquece o inverno

Comunidade engajada para doar para quem precisa

É possível colaborar doando 
alimentos, roupas, calçados, 
cobertas, móveis, itens de higie-
ne, brinquedos, livros, material 
escolar ou ainda contribuin-
do com a vakinha online vaka.
me/974043 todo valor arreca-
dado é usado para compra de 
alimentos. O projeto ABRACE A 
QUINTA reconhece a urgência 
e importância dos alimentos e 
agasalhos, afinal a fome e frio 
não esperam.  Contamos com 
ajuda de todos para trazer um 
pouco de alegria a essas pesso-
as que tanto precisam. 

Saiba mais sobre o projeto: 
Na página do Instagram @abra-
ceaquinta ou acesse o grupo do 
facebook Abrace a Quinta. Nos-
so contato: 51998329527 (Caro-
line Coelho)51 96044522 (Edna 
Rego) ou 51 8604-7513 (Sidiane 
Haiduk) 

coMo poDeMoS AJUDAr

Veja os números do Hospital 
restinga extremo Sul sobre 
o covid19

O Hospital Restinga e Extre-
mo Sul (HRES) passou a atender 
pacientes Covid19 em julho 
com 10 leitos de UTI e 17 leitos 
de enfermaria. Até então apenas 
coletava materiais para exames 
que eram encaminhados à Vigi-
lância Sanitária que contatava 
os pacientes positivos e dava o 
devido acompanhamento.

De março até gora foram 
mais de 28 mil atendimentos à 
pacientes com síndromes respi-
ratórias (não necessariamente 
Covid19), pois destes o hospital 
não consegue dizer quantos po-
sitivaram nos testes, pois como 
já dito esta informação ficava 
com a Vigilância Sanitária. 

Após começar a receber in-
ternação por covid19, o hos-
pital mantém uma média 8 
pacientes internados em leitos 
de UTI e cerca de 8 também na 
enfermaria covid, tenho ainda 
registrado 17 óbitos de março 
até agora. 

O Hospital Restinga Extremo 
Sul tem mostrado transparên-
cia nos números sempre que 
questionado pelo Jornal Vitri-
ne.  O diretor-geral do HRES, 
Paulo Scolari, destacou a dedi-
cação da equipe para entregar 
o melhor serviço à população 
atendida, estimada em 100 mil 
pessoas dos bairros Restinga, 
Lami, Lageado, Belém Novo, 
Ponta Grossa e Chapéu do Sol. 
“Nossa missão, desde que as-
sumimos o hospital, é prestar 
o melhor atendimento a quem 
mais precisa na cidade, em uma 
estrutura que tem tudo de mais 
moderno em saúde. Atuamos 
como hospital de retaguarda da 
pandemia por um tempo, mas, 
agora, nos juntamos aos hospi-
tais de referência. Toda equipe 
tem muito apreço pela forma 
como se está conduzindo a pan-
demia. Para nós, vale a máxima 
de que o que é público tem que 
ter qualidade”, diz Scolari.

Não colocamos fotos dos leitos ocupados para preservar a identidade dos pacientes

Foto: Divulgação HRES
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Empreendedoras Restinga firmes e fortes, 
agora como Associação

Na quarta-feira (26/08), reuniu-se um grupo de mulheres para 
associar-se ao projeto empreendedoras Restinga. Na reunião, 
sempre visando manter os protocolos de segurança à saúde, anti-
gas e novas integrantes puderam além de conhecer umas às ou-
tras, novamente trocar experiências e buscar formas de manter 
o projeto Empreendedoras forte e em constante crescimento

Cada uma apresentou sua empresa Roberta Capitão Coimbra, idealizadora do projeto, preside a Associação 
Momento de poderem voltar a se reunir presencialmente mesmo em grupos pequenos, merece comemoração
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Neste momento as reuniões com grupos reduzidos

As empreendedoras pude-
ram apresentar suas empre-
sas, conhecer as empresas 
das colegas, trocar experi-
ências de sucesso, aprender 
um pouco sobre a gestão 
dos seus negócios, reforçan-
do tudo que vem sendo dis-
cutido e colocado em prática 
em mais de um ano do pro-
jeto. Paralelamente as lives 
e reuniões por plataformas 
digitais continuam aconte-
cendo, já que as reuniões 
presenciais ficam um pouco 
restritas neste momento de 
pandemia. 

O propósito do grupo é 
continuar qualificando es-
sas mulheres, bem como re-
verter esse estigma de bairro 
periférico e violento, trans-
formando-o em um grande 
polo do empreendedorismo, 
colocando a Restinga no 
mapa dos grandes negócios 
de Porto Alegre.

Para isso, essas mulheres 
apostam no poder de união 
e cooperativismo que uma 
associação pode lhes pro-
porcionar.

Essas reuniões continu-
arão acontecendo com um 
número máximo de 20 mu-
lheres até que todas estejam 
devidamente cadastradas. 

Iniciando uma nova fase 
no projeto, elas vislumbram 
ainda muitos frutos a serem 
colhidos após o primeiro 
ano de existência de Empre-
endedoras Restinga.

Relembrando: o projeto 
começou em maio de 2019, 
idealizado por Roberta Capi-
tão Coimbra que identificou 
em outras amigas empreen-
dedoras o mesmo problema 
que ela enfrentada, o pre-
conceito que sofria com este 
estigma de que o bairro Res-
tinga é violento. Como mo-
radoras e empreendedoras 
do bairro, o assunto virou 
pauta de conversas que le-
vou à busca de soluções, que 
levou a uma discussão mais 
ampla, que levou a um au-
mento significativo no gru-
po e como tal virou o projeto 
Empreendedoras Restinga. 
O número pequeno de mu-
lheres que incialmente com-
partilhavam um problema 
comum, virou um grupo de 
mais de 200 mulheres em 
busca de soluções. 

O que era projeto virou 
um programa, o que era um 
grupo informal virou uma 
associação com estatuto, di-
retoria, registro de CNPJ na 
Receita Federal e tudo mais 

que se fez necessário para a 
devida formalização. O pro-
jeto empreendedoras Res-
tinga agora é um programa 
de empreendedorismo local 
da Associação Empreende-
doras Restinga. 

Produtos com a marca Empreendedoras Restinga, 
ajudam a manter os custos operacionais da entidade
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Começando pelo pilar 
cultural que fez o bairro 
ser conhecido, o sam-
ba e o carnaval tiveram 

vários talentos e mobilização 
organizacional para ser referên-
cia nacional. Desde os grupos 
dos anos 70, Arte Samba Show 
e Miscelânea Musical Show, à 
criação da Unidos da Restinga, 
e, posteriormente, da Estado 
Maior da Restinga, entre 75 e 
77.
As datas exatas e fundadores 
divergem um pouco, depen-
dendo da fonte, mas é a base 
dos movimentos culturais. 
Em 1989, com a dissidência 
das alas Vai-Vai e Brasil, surge 
também a União da Tinga. A 
quadra da Estado Maior foi 
palco de inúmeros grandes 
nomes de expressão nacional 
e também dos famosos bailes 
do Tim Maia.
O shopping Avan, o Areião, 
também era ponto de pagode, 
funk, charme e rap, festas de 
Black Music pra curtir o som 
do Mário Pezão. A Semana da 
Restinga, criada pela Lei Muni-
cipal 7.953 de 1997, sanciona-
da por Raul Pont e atualmente 
descumprida, foi um pórtico de 
exposição de músicos e ban-
das autorais, como a Em Mar-
rocos, Saterac e Os Invasores 
do Rap, assim como também 
de covers para entreter, como 
Alex Seixas, a Veto Social e 
Impulso Black, e até artistas do 
calibre do Bezerra da Silva.
Geralmente ocorria na Espla-
nada, mas contava com shows 
também realizados no Cecores 
e saguão do Larry, e eventos 
esportivos e culturais descen-
tralizados durante a semana, 
sempre abrangendo a data 
em que se comemora o Dia 
da Consciência Negra, 20 de 
novembro.
Foram mais de 27 Semanas 
da Restinga realizadas, mas 

a numeração da edição conta 
desde as primeiras comemo-
rações e não propriamente do 
evento. Existiu uma Gincana da 
Restinga antes de ter a Sema-
na da Restinga com shows, 
por isso o número da edição 
passa de 40. Outro evento da 
agenda anual era o Aniversário 
da Amovir, celeiro de bandas de 
todos os estilos, sempre com a 
Esplanada lotada.
O famoso coral Canarinhos da 
Restinga, parte da infância de 
muita gente, tem longa história 
e merece destaque.
Inclusive, em participações no 
FEMUL (Festival de Música Li-
túrgica) onde, em uma edição, 
se juntaram aos percussio-
nistas do Garotos do Pagode, 
formado por alunos do CPM 
(atual CPIJ) sob a batuta do Tio 
Mário e Dekeches. No Festival 
de Música de Porto Alegre, que 
tinha uma eliminatória própria 
aqui, tivemos campeões e vá-
rios fi nalistas. Além do Bezerra, 
também Belchior e Zezé de 
Camargo & Luciano deram o ar 
da graça, lotando o campo do 
Pampa.
Grupos de pagode como Toque 
de Mel marcaram época e  mú-
sicos como o grande baterista 
Wainer, do Pagode do Dorinho, 
levaram a batida da Tinga, as-
sim como o João Bonocore e 
o guitarrista Gil, nos palcos de 
renomados artistas sertanejos.
As festas da Transmisom no 
Lami e as do grêmio estudan-
til do Ildo Meneguetti, assim 
como o acampamento Caos no 
Casarão - este último, um mini 
Woodstock - com seis edições 
na fazenda do fi m da linha, 
com 21 bandas, em três dias, 
com quase mil pessoas, conta-
vam com bandas da Restinga e 
extremo sul.
Falando do rock, desde os anos 
80, tivemos grandes eventos, 
como Rock Tinga e Faces do 

Rock, com espetáculos de me-
tal da Necrópsia, assim como 
London in Fire e Intocáveis.
Esses, inclusive, participaram 
do disco Rock’n Tinga Too, um 
marco recheado de clássicos 
como Sonhos e Temporais.
O Reggae da Rastamen, que 
tinha o Udi Fagundes, que toca 
hoje com Gabriel O Pensador, 
fez história, e, atualmente, 
temos a Oriô Jah seguindo a 
vibe.
Tivemos quatro edições do 
FESTINGA, Festival de Música 
da Restinga, sempre com o sa-
lão paroquial da N. Sra. da Mi-
sericórdia lotado, que na quarta 
edição teve junto o lançamento 
do curta Super Tinga.
Eventos como Tinga Pela Paz, 
Hip Hop Ao Extremo, e Rock’n 
Tinga, parcerias do FERES 
(Fórum de Educação da Res-
tinga e Extremo-sul) com Mec 
produções, tiveram múltiplas 
edições realizadas também na 
Esplanada.
Hoje, o Nosso Bar Rock Pub é 
o palco deste estilo, tendo rea-
lizado 19 shows mensais até a 
parada em decorrência da pan-
demia, fomentando a cena no 
bairro, junto com o TNT, outro 
pico de rock, próximo ao IFRS. 
Por lá passaram, entre outras, 
a Delirium Tremens e Magno 
Valls, a Trinca Ferro, A Fábula e 
a 600ml, junto com convidados 
“forasteiros” como Carrossel 
Diabólico e Os Horácios.
Outra opção atual, mais ec-
lética, é a Arilene Pescados, 
que já trouxe Serginho Moah e 
Dionísio, entre outras atrações, 
como o AFRO BI, e segue como 
um ótimo local, com música ao 
vivo de variados estilos aqui na 
terrinha.

Grupo Tinga Retrô relembra a história da

MÚSICA
A música é sempre muito lembrada no grupo. Lá estão representantes dos 
mais diversos estilos musicais. Desde o samba, que foi um dos primeiros 
cartões de visitas da comunidade, até a música cristã, representada pelos 
Canarinhos da Restinga, passando pelo Rap, Heavy Metal e Reggae. Sem 
esquecer, é claro, o gênero que uniu os fundadores do grupo, o Rock.

Atualmente, participam da  administração os  criadores 
David Ouriques (comunicador)  , Cláudio Roberto (moço 
bonito), Josias Salvaterra (profi ssional do audiovisual) e 
Vanessa Chavaré (moça curiosa), e os moderadores que 
foram convidados por conta da participação e afi nidade 
com o grupo: Gustavo Mec (produtor de eventos) 
Cristina (professora) , Paulo (músico e barbeiro) , Ana 
Paula ( cantora e maquiadora), William (publicitário), 
Cinthia Favila (mãe em tempo integral) e Rosana Kasper 
(professora).

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.

Foto publicada no grupo por Rosana Kasper. Banda Marcial da Escola Raul Pilla em desfi le na 
Nilo Wullf nos anos 80.

na Restinga

Fontes:
* livro Memórias, Geraldo do Cavaco
* arquivos FERES (fórum de educação da Restinga 
e extremo sul)
* arquivos Procempa
* arquivos Centro Cultural Aquarius
* arquivos Mec Produções

Coletânea OUTROS SONS RESTINGA - 
Álbum lançado pela Prefeitura de Porto 
Alegre nos nos 90, contemplando vários 
gêneros musicais do bairro.

Cartaz FACES DO ROCK 2 1994
Com várias bandas da comunidade.

Gustavo Mec - Produtor e músico, durante 
sessão de gravação com Constelação em 
Mim Menor.

Representação dos primeiros moradores da comunidade e sua relação com a música. Foto 
publicada no grupo.

Porta-bandeira da União da Tinga - Dayana Mariano em 2016
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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. 
CONTATO: Avenida Juca Batista, 7570 - Belém Novo | Telefones: 51 3264.0913 / 51 3266.4494 e 51 9113.5110

MeSMo coM AS reSTriçõeS iMpoSTAS peLA pAnDeMiA, ncc TeM SeU 
TrAbALHo AinDA MAiS inDiSpenSáVeL

Chegamos ao final do mês de agosto, e na edição passada deixamos em 
suspense o segundo trecho da matéria especial sobre os sentimentos das 
pessoas envolvidas pelo atendimento do Núcleo, durante esta situação de 
pandemia. Lembram que na edição passada trouxemos o relato da mãe de 
dois de nossos alunos? Se não leu, leia, foi muito emocionante. E deixamos 
vocês na expectativa pela continuação dos relatos deste lindo Projeto?

Pois, este mês, quem relata seus sentimentos durante este período de 
atendimento aos alunos fora do Núcleo, são nossas Educadoras, para lá de 
especiais Gislaine, Renata e Simone sobre toda a situação vivida desde mar-
ço, quando a Covid-19 passou a fazer parte da nossa realidade.

reLATo DA eDUcADorA renATA:

reLATo DA eDUcADorA SociAL SiMone SAncHeS:

Sou Renata Cavalli, tenho 
38 anos e trabalho como 
Educadora no NCC Belém. 
Sempre acalentei o sonho de 
trabalhar com crianças, em 
fazer algo de diferente, algo 
que mudasse a vida deles, e 
o Núcleo fez com que isso se 
tornasse possível. 

Quando o Gestor da Ins-
tituição, o Ten. Carlos Au-
gusto Medina, apresentou 
o Projeto APOIO + FAMÍLIA 
CONTRA O CORONA VÍ-
RUS, do qual eu faria parte, 
confesso que fiquei muito 
assustada, pois teria que 
conviver com o receio de 
um vírus que estava matan-
do pessoas. A Covid-19 veio 
para mudar nossas vidas e 
pensamento sobre todas as 

coisas.                                                                                                                          
O Projeto iniciou em abril, 

mas nossas saídas para 
atendimento começaram em 
12 de maio, e durante esses 
meses foram muitos os im-
previstos, contratempos e 
medos vividos. Porém nossa 
motivação, minha e das cole-
gas, GISLAINE e SIMONE, era 
e é muito maior a cada visita.  
Ao chegarmos somos recebi-
das com alegria pelas crian-
ças, através do sorriso nos 
olhos, no dia das entregas 
das atividades. Percebemos 
que o medo que sentimos se 
torna pequeno diante da ale-
gria em nos ver e da gratidão 
recebida. Saber que não de-
sistimos da educação deles 
e que o futuro não está per-

dido, mesmo com tudo isso 
que estamos vivendo, vale 
mais que qualquer dinheiro 
que alguém possa nos pagar. 

Com toda a situação, não 
estagnamos, continuamos 
trabalhando para minimizar 
qualquer dificuldade, para 
que eles possam desfrutar 
do futuro deles. Hoje somos 
gratas ao Núcleo e parcei-
ros que permitem que esse 
Projeto exista, aos nossos 
alunos, pela dedicação nes-
ta experiência tão diferente 
e estranha, e a nós mesmas, 
pela coragem em enfrentar 
essa situação tão nova para 
todos, com a certeza de que 
nossa presença faz diferen-
ça na vida de tantas pessoas.

Estou a quase 5 anos no 
NCC Belém. Comecei como 
Educadora Social, trabalhan-
do com adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade 
social.

Com a chegada do Coro-
navírus fui convidada a in-
tegrar o grupo do Projeto 
APOIO + FAMÍLIA CONTRA 
O CORONA VÍRUS, onde 
atenderíamos crianças com 
idade entre 07 e 12 anos, 
auxiliando com atividades 
pedagógicas. Fiquei apai-
xonada pelo Projeto, uma 
bela oportunidade de traba-

lhar na área em que estou 
me graduando, Pedagogia, 
mas principalmente, porque 
tratava-se em ajudar nossos 
alunos e suas famílias nesse 
momento tão difícil de pan-
demia que estamos vivendo.

Trabalhar no PROJETO 
APOIO + FAMILIA causou 
uma transformação em 
mim, e começou de dentro 
para fora, possibilitou um 
olhar diferente, exercitar 
ainda mais a empatia. Não 
tinha como programar o que 
faríamos, porque quando 
chegávamos na comunida-

de, tudo acontecia diferente, 
não tinha como trabalhar de 
maneira mecânica. Ainda é 
assim, mesmo passados to-
dos esses meses, continua-
mos aguçando mais e mais 
nossos sentidos, perceber o 
que não é dito, entender o 
que nem sempre as palavras 
são capazes de descrever.  
Com tudo isso tenho a pos-
sibilidade de melhorar não 
apenas como profissional, 
mas principalmente, como 
ser humano, já que todo 
dia voltamos para casa com 
uma lição de vida e amor. 

Então o mês de agosto 
chegou, passou e terminou, 
e cá estamos nós para com-
partilhar com a comunidade 
todas as atividades que o 
Núcleo, seus parceiros e co-
laboradores fizeram. 

Continuamos com o dis-
tanciamento social, e tive-
mos a liberação de mais 
atividades econômicas para 
retorno, com isso, aumen-
tamos os cuidados diários, 
o uso e troca mais frequen-
te das máscaras, a inclusão 
do protetor facial (viseira) e 
muito álcool em gel, além da 
verificação da temperatura 
de colaboradores e voluntá-

rios no início da manhã e da 
tarde.

O Condomínio Terra Ville 
através do lindo Projeto Vi-
zinho Ajuda Vizinho, doou 
para a comunidade 250 ces-
tas básicas, que foram dis-
tribuídas pelos colaborado-
res e voluntários do Núcleo, 
ao longo do mês de agosto. 
Com este gesto, mais fa-
mílias foram atendidas e 
tiveram suas dificuldades 
minimizadas, neste triste e 
prolongado período de Pan-
demia, que atinge a todos, 
mas, principalmente, a po-
pulação mais vulnerável do 
extremo sul de Porto Alegre.

VirAM QUe reLAToS MArAViLHoSoS?

Fotos: Divulgação NCC

Em cada visita realizada, 
em cada sorriso que recebe-
mos das crianças, em cada 
agradecimento dos pais pelo 
nosso trabalho, demonstran-
do a importância da nossa 
presença, nos dá a certeza 
de que estamos no caminho 
certo. Aquela sensação de 
deitar a cabeça no traves-
seiro, sabendo que estamos 
fazendo a nossa parte, não 
tem dinheiro que pague.

Faço parte de uma equi-
pe engajada e apaixonada 
pelo que faz, aqui um aju-
da e apoia o outro, e assim 
nos tornamos mais fortes e 
renovamos nossa energia a 
cada dia. Hoje, mais do que 
nunca, carregamos em nos-
so coração a esperança de 
que tudo isso vai passar, e 
que vamos olhar para trás e 
dizer “vencemos juntos!”
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2020 sem Acampamento Farroupilha novas placas de rua chegam 
à restinga 

Setembro chegou e pandemia 
frustrou nossos tradicionais 
preparativos para o Acampa-
mento Farroupilha. 

A esta altura muitos esta-
riam nos arremates finais dos 
piquetes e as famílias ansiosas 
pra dar aquele passeio, comer 
churrasco, assistir as provas 
campeiras, reencontrar e fazer 
novos amigos. 

Ninguém dava bola pro chei-
ro de fumaça nas roupas, o que 
valia era aproveitar o maior 
evento tradicionalista que te-
mos com churrasco, chimarrão 
e aquele aperto de mão bem 
gaudério. 

O evento que reunia mais de 
um milhão de pessoas entre 
gaúchos e de outros estados, 
que ficavam encantados com a 
forma que eram acolhidos. Não 

interessava o sotaque, se esta-
va de pilcha, de roupa de lida 
campeira, ou mesmo cola fina, 
se estava ali, era bem recebido. 

A cuia correndo de mão em 
mão, os shows do palco central, 
tudo fica na saudade e na espe-
rança pro próximo ano. 

Dá pra imaginar como po-
demos substituir tudo por um 
programa virtual?

A ideia divide opiniões. Uns 
acham que é melhor ter virtual 
do que não ter, outros acham 
que o ambiente virtual não tem 
nada a ver com o tradicionalis-
mo. Substituir o fogo de chão, 
o abraço, o cheiro de fumaça, a 
indumentária e tudo mais que 
nos reporta a uma tradição de 
hábitos rústicos e simples pela 
tela de uma TV, Tablet ou celu-
lar fica fora de contexto.

O "Galpão Virtual" terá pro-
gramação de shows com no-
mes da música tradicionalista 
e oficinas com temas como 
gastronomia, dança, cutelaria, 
artes plásticas e artesanato e 
muitas outras coisas, menos os 
milhares de gaúchos reunidos, 
menos aquela aglomeração que 
tanto gostamos. 

Este ano não poderemos ver 
artistas como Elton Saldanha, 
Gaúcho da Fronteira, Iedo Silva, 
Dionísio Costa e outros tantos 
caminhando pelas ruelas en-
tre os piquetes, como se esti-
vessem andando no quintal de 
suas casas.

Este vírus que está acaban-
do com nossa economia, nossa 
saúde e nossa tranquilidade, 
está acabando também como 
nossa tradição. Mas o gaúcho 
é guerreiro, não se entrega, e 
certamente em 2021 fará uma 
festa inesquecível pra comemo-
rar o mês dos gaúchos nas duas 
semanas que começam com os 
eventos de 07 de setembro, dia 
da independência e termina dia 
20 que marca a revolução far-
roupilha. 

Se esse tal de covid19 fosse 
um bicho um uma pessoa, seria 
expulso daqui na base do relho.

Seja lá como for que come-
more, feliz mês dos gaúchos e 

gaúchas!

Aglomeração de novo, só no ano que vem

Foto: Evandro Faleiro

Mais uma via de grande cir-
culação de Porto Alegre, a ave-
nida João Antônio Silveira, es-
tará recebendo novas placas de 
rua. A instalação dos conjuntos 
toponímicos na região da Res-
tinga será iniciada no dia 15 de 
setembro, abrangendo todos 
os cruzamentos ao longo dos 
cerca de 4 quilômetros de ex-
tensão da avenida. De acordo 
com a previsão do Grupo Imo-
bi, concessionária responsável 
pelas placas, os trabalhos es-
tarão finalizados até o dia 20 
de setembro. Após a conclu-
são nesta avenida, outras vias 
da região serão contempladas 
na sequência. A ação faz parte 
da primeira concessão a longo 
prazo exclusiva para este tipo 
de sinalização na Capital – Por-
to Alegre foi a primeira cidade 
do Brasil a ter uma concessão 
desse tipo. Inicialmente a Imobi 
está priorizando empresas do 
próprio bairro para colocarem 
suas publicidade nas placas, 
isto através de um contato com 
a Associação do Comércio e In-
dustria da Restinga (ACIR), que 
gostou da ideia e divulgou entre 
seus associados. 

O Grupo Imobi estima que 
até o final do mês mais de qua-
renta placas novas estejam nas 
ruas da Restinga. O contrato 
com o Município foi assinado 
em fevereiro e tem duração de 
20 anos. 

Todas as ruas da cidade de-
verão estar sinalizadas em até 

36 meses. As 82,4 mil placas 
estão divididas em 41.239 con-
juntos toponímicos, dos quais 
36.827 utilizarão a estrutura 
de casas e postes e 4.412 terão 
estruturas próprias, nas quais a 
empresa poderá fazer a explo-
ração publicitária como forma 
de contrapartida. O valor esti-
mado de investimento pela em-
presa no serviço é de R$ 9,4 mi-
lhões. Desde 2013, novas placas 
não eram instaladas na Capital. 
Durante sete anos, muitas delas 
ficaram sem manutenção, se 
danificaram, foram furtadas ou 
vandalizadas. 

O Grupo Imobi, através de 
parceria local da ACIR (Associa-
ção do Comércio e Indústria da 
Restinga), formalizou planos de 
incentivo para que a exploração 
publicitária no bairro seja mais 
acessível a empresas locais, fo-
mentando o comércio e a eco-
nomia da região.

Exemplo das placas que contarão com publicidade de 
empresas na parte superior

Foto: Divulgação Imobi
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Varal solidário da igreja Adventista do Sétimo dia da restinga
No sábado (29/08), a Igreja Ad-

ventista do Sétimo Dia da Av. Ignês 
Fagundes na Restinga, realizou seu 
varal solidário com a distribuição 
de cerca de 2 mil peças de roupas 

e calçados. 

As roupas foram obtidas 
por doações de frequentado-
res da igreja e da comunida-
de em geral. Anteriormente 
já havia sido feita uma ação 
na Esplanada da Restinga, 
mas agora havia também um 
estoque elevado de roupas 
de inverno.

Estas ações são coordena-
das pela ação solidária Ad-
ventista (ASA), e a Igreja tem 

Valduir Bueno como Pastor. 
A Igreja está localizada na 

Av. Ignês Fagundes, 3850 foi 
a primeira igreja Adventista 
do Sétimo Dia a se instalar 
na Restinga há cerca de 40 
anos, período em que mui-
tos serviços são oferecidos 
permanentemente, espe-
cialmente aconselhamento, 
além de diversos cursos.

A Igreja está localizada na Av. Ignês Fagundes, 3850

Fotos: Divulgação Jornal Vitrine

Foram mais de 2 mil peças entre roupas e calçados

impulsiona restinga distribui 
roupas, quentinhas e oferece 
cursos à comunidade

Coletivo Impulsiona 
Restinga distribuiu 150 
quentinhas no sábado 
(29/06), fez brechó so-
lidário e realizou curso 
de dicção e oratória. 
Na primeira etapa do 
curso, que foi presen-
cial, os participantes 
se apresentaram e ao 
mesmo tempo já mos-
traram um pouco de 
sua performance fa-

lando em público, isto 
após a introdução e al-
gumas dicas passadas 
pelo professor.

Karen Santos, Pre-
sidente e idealizadora 
do Coletivo Impulsio-
na Restinga, conta que 
o curso veio através 
de uma parceria com 
a Fundação Getúlio 
Vargas. Sobre as do-
ações, informou que 

foram distribuídas 
1500 peças de roupas 
e calçados, além de 15 
quentinhas O curso foi 
ministrado pelo Profes-
sor Clóvis José Silva, 
Presidente da Funda-
ção Ulisses Guimarães. 
O evento aconteceu 
na Associação Atlética 
Roma, na Restinga.

Sobre o coLeTiVo iMpULSionA reSTinGA

Criando em 19 de 
novembro de 2019, o 
Coletivo impulsiona 
Restinga tem por fina-
lidade a promoção do 
empreendedorismo so-
cial, apoiando empre-
endedores (as) inician-
tes e impulsionando a 
economia local. Atra-
vés do coletivo misto 
outros bairros também 
são atendidos e estão 
organizando cursos 

de empreendedoris-
mo nos Centros de Re-

lações Institucionais 
(CRIPs) das regiões. 

Karen Santos com o Professor Clóvis José Silva

150 quentinhas e 1500 peças de roupas e calçados foram entregues

Fotos: Divulgação Jornal Vitrine

projeto na restinga já distribuiu mais 
de 8 mil refeições para pessoas em 
vulnerabilidade social

Os almoços do Prato Alegre são 
preparados e distribuídos pelo 

Centro Social Pe. Pedro Leonardi

Há cinco meses, o 
Centro Social Pe. Pe-
dro Leonardi, na Res-
tinga Velha, prepara e 
distribui 100 almoços 
por dia, de segunda a 
sexta-feira, para pes-
soas em situação de 
vulnerabilidade social. 
O Projeto Prato Alegre, 
feito em parceria com 
a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Esporte (SMD-
SE), já entregou, desde 
o dia 20 de abril, 8 mil 
e 700 marmitas. Antes 
de encerrar as ativi-
dades presenciais, em 
março desde ano por 
conta da pandemia, a 
instituição servia cerca 
de 500 refeições para 

crianças, adolescentes 
e moradores do bairro 
em situação de rua.

 "As pessoas atendi-
das por nós estavam 
apavoradas porque, 
muitas vezes, o almoço 
era a única refeição do 
dia para elas", afirma 
Claudionir Ceron, dire-
tor do Centro Social Pe. 
Pedro Leonardi. O pro-
jeto, com duração mí-
nima de um ano, prevê 
um repasse de R$ 26,4 
mil para subsidiar as 
refeições até março de 
2021.

 No início de agosto, 
uma pesquisa sobre os 
impactos e relevância 
do atendimento e dis-
tribuição de refeições 

do programa foi rea-
lizada. Do total de en-
trevistados, 100% das 
pessoas disseram que 
a comida é muito boa e 
o atendimento é ótimo. 
"A comida é melhor do 
que eu tenho em casa", 
afirma Talia de Lima. 
Para Carlos Vanderlei 
dos Santos, a ajuda veio 
em boa hora. "Gosto 
muito. Não tenho nem 
palavras", comenta.

Na avaliação, os en-
trevistados falaram, 
ainda, que se sentem 
inseguros com a pande-
mia. "Me sinto mal por 
não poder sair, não po-
der procurar emprego", 
desabafa Silvia Beatriz 
Reiter Paz. Para Jéssica 
da Silva o momento é 
de mais medo. "Muito 
difícil, aumentam as 
necessidades", conta.

 Mesmo com todas 
as dificuldades, a es-
perança está presente. 
"Está muito crítico, es-
peramos que melhore", 
conta Valcir Bilha. Ain-
da não há previsão de 
retorno para as ativida-
des coletivas do Centro 
Social Pe. Pedro Leonar-
di. Doações podem ser 
feitas através do (51) 
98410-5400 ou e-mail 
contato@aparecidatin-
ga.com.br.

BANRISUL
Agência: 0797
Conta: 06.001181.1-6

SICREDI
Agência: 0116
Conta: 42451-0

+ AJUDA 
Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre 
(CNPJ: 92.858.000/0034-03)

100 quentinhas distribuídas por dia de segunda a sexta

Fotos: Divulgação
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Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual
Tirinha

Cruzadinha

ÁRIES  21/03 a 20/04

É uma semana importante para renovar 
as amizades e promover mudanças ousa-
das na elaboração de ideias. As mudanças 
vêm para lhe trazer experiências que se 
adequam ao seu novo ciclo e ao seu novo 
momento pessoal.

AMOR: É uma semana favorável para 
inovar a relação. Se estiver sozinho, esteja 
aberto a novas conquistas.

TRABALHO: Decisão significativas, como 
cortes, afastamentos e mudanças, são fa-
voráveis para o seu desenvolvimento profis-
sional. Quanto maior a liberdade, melhores 
são os resultados.

TOURO 21/04 a 20/05

.O cenário astrológico é caótico e pede 
flexibilidade e coragem para liderar os pro-
jetos, principalmente ao envolver outras 
pessoas. Tenha atenção com imprevistos, 
cortes, afastamentos e com a necessidade 
de obter liberdade.

AMOR: É uma semana importante para o 
relacionamento. Pode ser um exercício se 
colocar no lugar do outro, contudo é essen-
cial para que os projetos sejam renovados. 
Mas as tensões podem desencadear bri-
gas, cortes e separações.

TRABALHO: Busque a organização e a 
flexibilidade para empreender.

GêmEOS 21/05 a 20/06

  É uma semana importante para colocar 
energia em seus projetos que têm como ob-
jetivo renovar ideias e crenças que limitam 
o seu progresso. Pode ser que você sinta 
necessidade de cortar relações com algu-
mas pessoas e, dessa forma, afastamentos 
naturais correm o risco de acontecer.

AMOR: É preciso refletir com profundi-
dade sobre algumas decisões importantes 
no relacionamento. O cônjuge está ansioso 
e sentindo dificuldades para entender como 
deve atuar.

TRABALHO: Será necessário se posicio-
nar, fazer contatos e compartilhar notícias 
com pessoas que estão envolvidas em seus 
projetos.

CâNCER 21/06 a 20/07

 É preciso dar atenção também a heran-
ças, pensão, partilhas, aposentadoria, em-
préstimos, acertos de contas e à utilização 
dos rendimentos materiais. É uma semana 
importante para renovar a sua atuação com 
amigos ou com um grupo de pessoas que 
compactuam com as mesmas ideias. 

AMOR: A semana pede que você exam-
ine a qualidade da relação. O julgamento é 
um fardo, contudo também é uma jornada 
necessária para que você encontre a mel-
hor decisão a ser tomada na relação.

TRABALHO:  É importante guiar os seus 
propósitos com assertividade.

LEãO 21/07 a 20/08

É preciso ter flexibilidade e habilidades 
para interagir com as mudanças de uma 
forma mais eficaz. Busque ter jogo de cin-
tura e seja criativo. A semana pede atenção 
em relação a imprevistos e a possíveis re-
sistências para interagir com as mudanças. 

AMOR: Não é recomendável impor nada 
à pessoa amada. Dê tempo ao tempo e 
compreenda as complexidades e as mu-
danças pelas quais ambos estão passando. 

TRABALHO: É uma semana importantís-
sima para dar um novo passo profissional. 
Busque se atualizar e crie as oportunidades. 
Tenha atenção a imprevistos e cortes. A 
flexibilidade será sua aliada.

VIRGEm 21/08 a 20/09

LIBRA  21/09 a 20/10

ESCORPIãO  21/10 a 20/11

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

É uma semana importante para avaliar 
convites e novos empreendimentos. O céu 
também pede atenção com imprevistos, 
como demissões ou decisões ousadas no 
campo profissional. 

AMOR: É uma semana para avaliar as 
suas condutas na relação. A vida o convida 
a transformar as tendências negativas. 

TRABALHO: É preciso tomar decisões 
que promovam mais sintonia com o seu 
novo ciclo. A coragem, aliada à sabedoria, 
é uma virtude que precisa ser praticada no 
campo profissional.

CAPRICÓRNIO  22/12 a 21/01

É uma semana importante para avaliar 
convites e novos empreendimentos. O céu 
também pede atenção com imprevistos, 
como demissões ou decisões ousadas no 
campo profissional.

AMOR: É uma semana para avaliar as 
suas condutas na relação. A vida o convida 
a transformar as tendências negativas.

TRABALHO: É preciso tomar decisões 
que promovam mais sintonia com o seu 
novo ciclo. A coragem, aliada à sabedoria, 
é uma virtude que precisa ser praticada no 
campo profissional.

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

Nesta semana, a Lua Cheia mexe com o 
seu emocional e traz reflexões profundas 
sobre cortes e afastamentos de pessoas do 
seu convívio. É importante analisar com at-
enção os sentimentos e as percepções en-
volvidas e compartilhadas entre as pessoas. 

AMOR:  O amor é resgatado a partir do 
momento em que você for verdadeiro com 
os seus sentimentos. Pense nisso. 

TRABALHO: O ingresso de Mercúrio em 
Leão vai gerar movimento em sua rotina. 
Tenha atenção com os medos e os blo-
queios que desfavorecem a sua atuação 
profissional. Mudança é a solução.

PEIXES  22/02 a 21/03

O novo o toca diretamente e pede de 
você flexibilidade e adaptação para liderar 
a sua vida. O cenário mais afetado, é o que 
envolve relacionamento e família. 

AMOR: É uma semana desafiadora para 
lidar com as suas necessidades pessoais e 
o seu desejo de liberdade. O céu pede at-
enção para interagir com a pessoa amada, 
se o seu desejo ainda for manter a relação. 

TRABALHO: Os desafios podem surgir 
por causa de documentos que bloqueiam 
a sua atuação ou por causa de dificuldades 
para lidar com algumas pessoas.

É uma semana importante para se encaix-
ar a projetos que se adequem ao novo ciclo 
pelo qual você vem passando. A experiên-
cia toca a relação com os filhos, o namoro e 
o desenvolvimento de talentos.

AMOR: O cônjuge está avaliando com 
profundidade as decisões. É uma semana 
de aprimoramento na relação. Busque en-
tender as influências existentes em família. 

TRABALHO: Às vezes precisamos varrer 
aspectos negativos para que o novo entre. 
Você está vivendo exatamente todo esse 
processo. As prioridades neste novo ciclo 
são ser feliz e desenvolver o seu lado cria-
tivo.

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 importante 
para mudar o cenário de trabalho. Esteja 
atento às mudanças e seja flexível. 

É uma semana importante para lidar com 
assuntos familiares e domésticos. O cenário 
se apresenta movimentado e um tanto 
caótico. Tenha atenção com imprevistos e 
mudanças que podem prejudicar a relação 
familiar e o relacionamento amoroso. 

AMOR: É um semana em que há tensões 
na relação. É momento de renovar a relação 
ou cortar de vez. Seja flexível para interagir 
com as mudanças e com possíveis impre-
vistos.

TRABALHO: É uma semana para dis-
cernir e avaliar as decisões que devem ser 
tomadas no trabalho. 
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Cod. Ma 39153 - Aparta-
mento na Restinga, dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, em 
bom estado, R$ 700,00. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. Ma 57894 - Aluga-se 
apartamento, dois dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço. Próximos 
a garagem do Restinga. R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – 
CRECI 11950 – Fones: (51) 
32501598 / 985978446 
WhatsApp

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

WhatsApp

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

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

Cód. MA96697 -  Aparta-
mento, no terceiro andar, 
próximo à estrada principal 
da Restinga; com dois dormi-
tórios, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro. Ar condi-
cionado no quarto de casal 

e na sala. R$ 600,00. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. ma33387 - Lindo Apar-
tamento térreo, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
em condomínio com infra-
estrutura completa, com 
box para carro, portaria 24 
horas. R$ 550,00 + condomí-
nio. Confira !! Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. ma96323- Sala com 65 
metros quadrados, em ótimo 
prédio comercial em exce-
lente localização, no centro 
da Restinga, próximo a todo 
o fluxo. R$ 1500,00.  Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. ma74920 - Sala comer-
cial com 32 metros qua-
drados, em ótimo ponto 
próximo á todo o comércio 
da Restinga. R$ 600,00. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cod. MA58858 - Aparta-
mento, no terceiro andar, 
próximo à estrada principal 
da Restinga; com dois dormi-
tórios, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro. Ar condi-
cionado no quarto de casal 
e na sala. R$ 88 mil. Mal-
fatti Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 

985978446 WhatsApp

MA35259 - Apartamento com 
excelente localização, dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, 
garagem fechada. R$ 110 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 
/ 985978446 WhatsApp

MA77456 - Apartamento tér-
reo em ótima localização. 
Conta com dois dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro. 
R$ 120 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

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

Cód. MA 60319 - Casa na 
Restinga, de dois quartos, 
sala, cozinha, área de serviço, 
garagem. Próximo a mercado, 
farmácia, ponto de ônibus. 
R$ 140 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. MA 35156 - Oportuni-
dade, sobrado na Restinga, 
com dois quartos, uma cozi-
nha grande, área de serviço 
nos fundos bem ampla, vaga 
para um carro. Condomínio 
tranquilo, com moradores 
antigos, em frente ao super-

mercado Leva Mais na Av. 
principal da Restinga Nova, 
parada de ônibus em frente, 
à poucos metros do centro 
comercial do bairro e do 
Hospital Restinga. Todos os 
recursos que você precisar à 
sua disposição. Ótima loca-
lização. PODE SER FINAN-
CIADO. R$ 145 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 
– Fones: (51) 32501598 / 
985978446 WhatsApp

Cód. ma42780 - Lindo apar-
tamento, em ótima localiza-
ção, 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. ma54801 - Apartamento 
no terceiro piso com sacada 
e área de serviço com vidros, 
semi mobiliado, roupeiros, 
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, 
quiosque com churrasqueira 
e piscinas adulto e infantil, 
vaga para visitante, mercado 
e paradas em frente ao con-
domínio. Financiamento caixa 
ou qualquer outro banco. 
R$ 99 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cod. MA14167 - Linda casa, 
em ótimo estado de conser-

vação, localizado em rua sem 
saída e tranquila no bairro 
Restinga. Conta com espaço 
externo amplo, piso em con-
creto e vaga coberta para 
carro. Área de serviço coberta 
e com churrasqueira. A casa 
conta com dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro. Aceita 
troca por apartamento tér-
reo. R$ 130 mil.  Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cod. MA36539 - Apartamento 
localizado em região central 
do bairro Restinga, perto de 
supermercados, açougues, 
farmácias, paradas de ônibus, 
farmácias, lancherias, etc.
Prédio em ótimas condições, 
assim como o apartamento. 
Conta com dois quartos, sala, 
cozinha, área de serviço e 
banheiro. Agende sua visita! 
R$ 100 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones: 
(51) 32501598 / 985978446 
WhatsApp

Cód. MA 49414 - Aparta-
mento com dois dormitórios, 
sala, cozinha área de serviço, 
uma localização privilegiada, 
perto de todo o comercio do 
Bairro Restinga, próximo à 
avenida que passa todos os 
ônibus e lotações que vão 
em direção ao centro. Venha 
conversar conosco, para rea-
lizar o melhor negócio.R$ 95 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones: (51) 32501598 
/ 985978446 WhatsApp

Aluguel

VeNDA

cLASSiFicADoS

eLeiçõeS 2020 – porto Alegre com ampla gama de 
candidatos e algumas indefinições
As eleições municipais deste ano, mesmo com a PANDEmIA, começam a movimentar nossa Capital.

Hoje temos uma ampla gama de can-
didatos representando os mais variados 
espectros da política portalegrense. Bus-
camos a palavra de um dos vereadores 
mais experientes da cidade, e Presidente 
municipal do DEmOCRATAS, Reginaldo Pu-
jol para que o mesmo tentasse nos expli-
car o que já está certo para este pleito, e 
o que ainda falta acertar, ou será mudado.

Luan Cruz (Jornal Vitrine): 
Vereador Pujol, como um dos 
mais experientes na Câmara 
de Porto Alegre, e na política 
do Estado, podemos dizer que 
os candidatos e partidos já es-

tão todos definidos?
Pujol: Hoje, início de Se-

tembro, posso dizer, sem 
medo nenhum de errar, que 
nada está definido. Nós temos 
a definição de alguns nomes 

da dita esquerda já definidos, 
da centro esquerda, também. 
Mas no campo da direita e da 
centro direita, muita conversa 
ainda vai acontecer, até dia 16 
de Setembro, prazo final para 
a realização das convenções 
partidárias.

Luan Cruz.: Vereador, como 
Presidente Municipal do DE-
MOCRATAS (DEM ), o senhor 
pode dizer que o partido já 
está 100% definido para coli-
gar ou apresentar uma candi-
datura própria?

Pujol: Hoje somente está 
definido que o DEMOCRATAS 
terá participação, e forte, nas 
Eleições de Novembro. Nos-
sa candidata prioritária, ve-
readora Comandante Nádia, 
abriu mão de uma candida-
tura ao Paço Municipal, para 
participar novamente da elei-
ção proporcional, concorren-
do a vereadora, e trabalhando 
forte para que a Bancada do 
Democratas no Legislativo 
Municipal seja bem represen-
tada e talvez aumentada.

Luan: Então o DEMOCRA-
TAS não vai ter candidato à 

Prefeitura de Porto Alegre?
Pujol: O DEM terá candida-

to participando de chapa ma-
joritária à Prefeitura de Porto 
Alegre. Em nossa última reu-
nião, antes da CONVENÇÃO 
MUNICIPAL, que já está mar-
cada para dia 15 deste mês, 
recebemos com uma grata 
surpresa e imensa alegria, o 
retorno de nosso companhei-
ro de partido Deputado Esta-
dual, Dr. Thiago Duarte, que 
ofereceu seu nome para com-
por a cabeça de chapa do DEM 
nas eleições. Na mesma reu-
nião várias propostas foram 
apresentadas e serão discuti-
das e votadas pelos conven-
cionais em nossa, já referida, 
Convenção Partidária.

Luan: Vereador Pujol, o 
DEM recebeu propostas para 
coligação? E já aceitou algu-
ma?

Pujol: O DEMOCRATAS, 
como já disse várias vezes 
será um dos atores princi-
pais nas eleições deste ano. 
Não seremos coadjuvantes ou 
"figurantes". E as propostas 
de coligação são as mais va-
riadas possíveis. Do PTB, do 

Solidariedade, do MDB, e to-
das as agremiações querendo 
a participação do Partido na 
chapa majoritária, inclusive, 
em alguns casos, sugerindo o 
nome de um colega vereador 
que muito se destaca por seu 
trabalho e seu pensamento li-
beral, o vereador Ricardo Go-
mes.

Luan: Presidente Pujol, in-
sisto: o DEM então já se defi-
niu?

Pujol: Como um partido 
LIBERAL e DEMOCRATA as 
decisões serão tomadas de co-
mum acordo em nossa CON-
VENÇÃO PARTIDÁRIA, que 
será virtual, não podemos 
esquecer disso, depois de 
discutirmos as propostas de 
candidatura própria ou de co-
ligação. O que não posso dei-
xar de enfatizar é que o DEM 
trabalha para ter uma chapa 
forte, tanto na proporcional 
quanto na majoritária, e com 
condições de apresentar no-
mes fortes e muito prepara-
dos para elevar ainda mais o 
nome do Partido no palco das 
eleições municipais. 

Definições mesmo só após as convenções dos partidos, diz Pujol

Foto: Jornal Vitrine
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Mecânica em Geral

Associação de Mães rita Yasmin luta pra se 
manter em meio a pandemia

Desde sua inauguração 
em 2013, a Associação de 
Mães Rita Yasmin, que não 
recebe nenhum recurso pú-
blico, luta para se manter 
em atividade apenas com 
doações de pessoas físicas e 
jurídicas, além dos eventos e 
ações entre amigos que reali-
zam. Com achegada da pan-

demia em meados de março, 
as doações até tiveram uma 
elevação, mas depois caíram 
de forma que não chegam 
a cobrir os custos de ma-
nutenção da entidade, que 
incluem água, luz, telefone, 
contador, material de limpe-
za e de escritório, etc. 

Até então, boa parte dos 

recursos eram arrecadados 
através de eventos, como 
brechó, chás, almoços, en-
tre outros. Entretanto, com 
a pandemia, este tipo de 
evento ficou proibido, já que 
gera aglomeração. Com isso, 
a única maneira de captar 
recursos passa ser através 
de doações e de ação entre 

amigos.
Dentro desta linha, no sá-

bado (29/08), uma empresa 
do bairro fez uma doação de 
um forno elétrico que será 
feita uma ação entre amigos.

Antônia Pinheiro fala com 
certa mágoa das promessas 
que recebeu dos políticos 
nesse tempo. “Na inaugura-
ção em 2013, estavam aqui 
o prefeitos e diversos vere-
adores. Na ocasião discur-
saram sobre a importância 
da entidade para a comuni-
dade, por atender crianças 
com necessidades especiais 
e suas famílias. Mas tudo fi-
cou na conversa e até hoje 
não conseguimos nenhum 
convênio público, mesmo 
estando nossa documenta-
ção em dia”, disse Antônia. 

O apoio que recebe vem 
das pessoas e das empresas, 
com destaque especial para 
o ex-jogador e ex-técnico da 
seleção, Dunga, que junto 
com uma confraria de em-
presários captou os recursos 
para a construção da sede e 
ajuda sempre que possível. 
Ao mesmo tempo que An-
tônia esboça sua gratidão a 
Dunga, muitas vezes se sen-
te até envergonhada de lhe 
pedir algo, diante de tanto 
que já ajudou.” A Rita Yas-
min precisa do apoio da so-
ciedade pra se manter fun-
cionando e em 2021 precisa 
conveniar com o município, 
só assim poderemos prestar 
o serviço com a qualidade 
que a Restinga precisa e me-
rece”, finaliza Antônia. 

Adesilva da Silva, Carmem Lúcia, Glorymere, Antônia Pinheiro, Terezinha Vaz e Sargento Jorge Santos, com o forno elétrico doado pelo Super Kan 
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