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1 ExEmplAr por pEssoA
grAtUitA

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766

Leblon
Lancheria & Restaurante R$ 

,0012
TELE GRÁTIS
NA RESTINGA

Xis - Pastel - Ala Minuta - Pratos do Cheff 
Pizzas Leblon - Porções - Torre - Bebidas

98686.8240 - 3261.2471   

BUFFET DE CACHORRO QUENTE

ALMOÇO 
30 centímetros
3 sabores + Fritas

Est. João Antônio da Silveira, nº 1960 | Loja 06 - Na frente da Esplanada 

XIS FAMÍLIA 

OP da Restinga elege 
Habitação como prioridade

Geral - Pág 3

Fotos: Maria Ana Krack / PMPA

Restaurante�e�Pizzaria

�AO �LN ER NO HF A Pedidos�pelo
Aplicativo�Ganhe

DE�DESCONTO
%10

Pedidos�pelo
Aplicativo�Ganhe

DE�DESCONTO
%10

ALMOÇO COM GRELHADOS

À NOITE RODÍZIO DE PIZZA 

985.951.796
3241.0690 - 3241.0502

TELE ENTREGA

Av. João Antônio da Silveira, 239 - Restinga Nova 
Das 18:30 às 23:30

Consulte taxa de entrega
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1º - o Jornal comprova a tiragem? se ele diz que faz 10 mil 
exemplares, consegue provar que faz mesmo? Se não tiver 
uma forma de comprovar, cuidado, pois é como você comprar 10 
kg de arroz e receber 5 kg ou 3 kg. Exija esta comprovação, desta 
forma você garante seu direito, incentiva os veículos sérios e não 
deixa espaço para fraldes.

2º - como é a distribuição do jornal? Se for da maneira antiga, 
deixando no comércio, muito jornal é desperdiçado. Nossos estu-
dos chegaram à conclusão que 50% dos exemplares são perdi-
dos se não distribuídos corretamente.  Se não tiver comprovação 
da tiragem e não for distribuído de forma correta. Você pode por 
exemplo, pagar por 10 mil exemplares, o jornal fazer de fato só 5 
mil e destes 5 mil apenas 2,5 chegarem ao leitor.

3º - Você anuncia num jornal de bairro. algum jornalista vai 
no seu bairro produzir matéria? Lembre-se que se o jornal pro-
duz pauta no seu bairro, ele acaba conhecendo a região, além de 
gerar emprego. Matérias retiradas da internet podem não produ-
zir efeito algum, pois na internet a informação é muito rápida e até 
sair o jornal impresso pode ser notícia antiga que não desperta 
o interesse do leitor. Ele pode até pegar o jornal, mas não será 
para ler.

4º - onde é a sede do jornal? o endereço está descrito no 
jornal impresso?Quando não há um endereço que você possa 
ir quando precisar, pode se tratar apenas de um oportunista que 
faz jornal em casa mesmo quando o mercado está favorável e 
de uma hora pra outra desaparece.O seu negócio tem endereço, 
como o jornal não tem?

Jornal Vitrine inovando e superando a crise

Num momento em que a crise econômica 
do país e as redes sociais da internet atingem 
em cheio os jornais de bairro, o Jornal Vitrine 
se reinventa, contraria as expectativas do 
mercado e se mantém firme e forte. 

O Jornal Vitrine é distribuído gratuitamente, 
de forma que se mantém através dos anúncios 
feitos pelas empresas da região que divulgam 
seus produtos e serviços. Mas neste momento, 
diante da grande dificuldade econômica que 
grande parte das empresas enfrentam como 
o momento da economia brasileira, acabam 
diminuindo suas publicações, o que muitas 
vezes acaba por agravar a situação. 

Pensando nisso, o Jornal Vitrine estudou 
formas de melhorar o resultado dos anunciantes 
e fazer frente às publicações via internet. A 
forma encontrada foi a entrega na mão do leitor 
em pontos de grande circulação de pedestres 
ou sinaleiras com fluxo elevado de veículos. 
Já são três meses fazendo desta forma e com 

aprovação dos anunciantes que passaram a ter 
maior exposição de suas propagandas, além de 
termos atingido um número maior de leitores. 

É importante ressaltar que quando o 
mercado está retraído é que devemos fazer 
propaganda, seja ela em jornal, rádio, folder, 
carro som, etc. Pois como diz o ditado “quem 
não é visto, não é lembrado”, sem contar que se 
você não aparece, os concorrentes se destacam 
e você perde espaço no mercado. O que estava 
ruim, fica pior. 

Muitos questionam sobre a concorrência 
com a internet, entretanto esquecem que nem 
todos as pessoas tem acesso ao mundo virtual. 
Estudos mostram que 30% das pessoas não são 
usuários de internet no Brasil. Sem contar que 
publicações na internet podem ter um grande 
alcance de pessoas que visualizaram uma 
publicação, mas que muitos não são o público 
alvo, ou seja, pode ter um grande número de 
pessoas de outras cidades, outros estados, etc. 
Se você não trabalha com e-commerce (comércio 
eletrônico), por exemplo, sua publicação não se 
transformará em venda. Desta forma, as mídias 
locais ainda são a melhor opção.

Entrega direto na mão do leitor sem desperdício de jornais

Mas para anunciar em jornal é necessário ter 
alguns cuidados para investir seu dinheiro de 
fora errada

Um exemplar por pessoas garante que mais leitores tenham acesso ao conteúdo 
do jornal

Fotos: Valtencir Cruz

Estes são só os principais itens que devem ser observados, mas 
existem outros, como qualidade de impressão, quantidade de 
páginas, etc. Uma última sugestão é colocar os jornais da sua 
região lado a lado e comparar tudo para ter a certeza que escolheu 
anunciar num jornal A ou B, por opção, por custo benefício e não 
pela lábia do vendedor. 
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OP da Restinga elege Habitação como 
prioridade

Na segunda-feira 
(23/07), foi a vez da Região 
Restinga na rodada das 
assembleias regionais do 
Orçamento Participativo 
(OP), a partir das 19h, no 
Centro de Comunidade da 
Vila Restinga (Cecores), 
localizada na avenida 
Economista Nilo Wulff, s/n. 
Os participantes escolheram 
suas prioridades de 
investimentos.  Ao longo da 

programação do Orçamento 
Participativo 2018 foram 23 
reuniões, divididas em 17 
Assembleias Regionais e seis 
Temáticas, que aconteceram 
até o dia 6 de agosto.

O secretário municipal 
de Relações Institucionais e 
vice-prefeito, Gustavo Paim, 
secretários municipais, 
líderes comunitários, 
delegados, associações de 
moradores, conselheiros 

do Orçamento Participativo 
(OP) e gestores dos Centros 
de Relações Institucionais 
e Participativas (Crips) 
participam dos encontros 
que são coordenados pelo 
secretário adjunto de 
Relações Institucionais, 
Carlos Siegle.

A Restinga a comunidade, 
com 305 participantes 
na assembleia, escolheu 
habitação como primeira 
prioridade, cultura como 
segunda, pavimentação 
como terceira e saneamento 
básico como quarta.

A chapa vencedora é 
composta por Kelly Ramos, 
como 1ª conselheira, 
Adaclides Neli Martins Leite 
como 2ª conselheira, Pedro 
Sérgio como 1º suplente e 
Kelly Souza como segunda.

O OP ocorre há 29 anos 
na Capital e é referência 
internacional pelo seu papel 
de ampliar a democratização 
da gestão pública municipal 
e interferir efetivamente 

na aplicação de recursos 
municipais. Estão ocorrendo 
também as tradicionais 
votações de prioridades 
de temas por regiões e 
temáticas, além da escolha 
das chapas dos conselheiros 
titulares e suplentes.

Já foram realizadas 
as plenárias temáticas 
de Cultura e Juventude; 
Circulação, Transporte e 
Mobilidade Urbana; Educação 

Esporte e Lazer; Habitação, 
Organização da Cidade, 
Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental; Desenvolvimento 
Econômico, Tributação, 
Turismo e Trabalho, e 
Saúde e Assistência Social. 
As assembleias regionais 
já ocorreram até agora nas 
regiões: Centro, Lomba do 
Pinheiro, Leste, Noroeste, 
lhas, Cruzeiro e Humaitá-
Navegantes

Adaclides lutando pela moradia, ficou como 2ª conselheira

OP deste ano teve 305 participantes

Fotos: Maria Ana Krack / PMPA
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Rua Belize,  - Restinga   540
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Compre nos Cartões sem sair de casa

Sempre o Melhor para o seu Pet

Centro Clínico vai esclarecer 
sobre migração de plano de 
saúde

Desde segunda-feira 
(06/08), o Centro Clínico 
Gaúcho passou a ter  
atendimento no Edifício 
Intendente José Montaury 
(rua Siqueira Campos, 
1300, sala 945), para 
prestar informações e 
esclarecimentos durante a 
fase de implantação do plano 
de saúde, que vai substituir 
o Verte Saúde. O plano 
de saúde dos servidores 
municipais será coberto 
pelo Centro Clínico Gaúcho 
a partir de 19 de agosto. 
Os períodos de carências 
serão aproveitados, não 
necessitando cumprimento 

de novo prazo.
Todos os usuários 

receberão um cartão de 
identificação, que será 
utilizado juntamente 
com um documento de 
identidade na utilização 
do plano bem como um 
Manual de Orientação, 
onde constam informações 
sobre o plano, rede de 
atendimento e coberturas. 
Na eventual ausência do 
cartão de identificação, o 
usuário poderá utilizar o 
plano com um documento 
de identidade com foto.

A rede de credenciados 
poderá ser acessada no 

site do Centro Clínico 
Gaúcho com o código do 
cartão do usuário. No site 
constam as informações 
dos profissionais, por 
cidade, especialidade 
médica, com telefone, 
endereço e geolocalização. 
O atendimento será de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 11h30 e das 13h30 às 
17h30.

Mais informações neste 
link ou pelo telefone (51) 
3289-1476.

Texto de: Eliane Iensen
Edição de: Andrea Brasil

DE ONDE VEM A IRA?
Qual a origem da ira?  Por que sentimos ira?  Deus, tendo a santidade e o 
amor como   essência, deseja   que   o   homem   faça   o   que   é   correto   
aproveitando   os benefícios da obediência. Certa vez, Deus disse ao Seu povo: 
“Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal; se guardares o 
mandamento que hoje te ordeno, que   ames   o   Senhor, teu Deus, andes   
nos   seus   caminhos, e   guardes   os   seus mandamentos, e os seus 
estatutos, e os seus juízos, então, viverás e te multiplicarás, e o    Senhor, 
teuDeus, te    abençoará    na    terra    à    qual    passas    para    possuí-la” 
(Deuteronômio 30:15-16).  A indignação de Deus é provocada pelo fato de 
Eleconhecer os efeitos destrutivos do pecado.  É a preocupação divina com a 
justiça ecom a retidão, virtudes que crescem a partir da santidade e do amor 
de Deus, queestimula a ira divina.  Sendo assim, ao ver o mal, Deus sente-
Se irado.  A ira é a resposta à injustiça e à iniquidade.Afinal, qual a relação 
disso com a ira humana? Na Bíblia está escrito que somos feitos à imagem 
de Deus. Embora essa imagem tenha sido ofuscada pela queda do homem, 
ela   não   foi   por   completo   apagada.   Nós   ainda   somos   criaturas   
que possuímos um certo grau de moralidade.  A ira, então, é a emoção que 
surge, quando nos defrontamos com algo que cremos ser errado. Por que uma 
esposa se sente irada com o marido? Porque, em sua mente, ele a desapontou, 
embaraçou-a, humilhou-a ou rejeitou-a.  Ela pensa que ele agiu errado com ela.  
No entanto, issoprecisa ser revisto, porque apenas Deus pode determinar se 
algo ou alguém está errado ou certo.Toda ira origina-se da percepção de que 
algo está errado.  Esse senso demoralidade tem sua origem no fato de sermos 
criados à imagem de Deus.  A ira éuma parte da nossa natureza pecaminosa.  
Na verdade, a iraé a evidência de que somos feitos à imagem de Deus e 
que ainda há algum conceito de justiça e retidão em nós, apesar da nossa 
condição de pecadores.A capacidade que possuímos para a ira revela nosso 
senso de justiça e integridade.  Sem conceitos morais, omundo seria terrível.  
Contudo, não podemos manifestar a ira de forma inadequada, poisDeus sente-
Se irado apenas contra o pecado e a injustiça.  Portanto, se a ira quesentimos 
não é motivada pelo senso de justiça divina, ela é uma manifestação dastrevas. 
Para   descobrirmos   se   a   ira   que   sentimos   é   um   fruto   divino, 
bastaanalisarmos o motivo que a sustenta dentro de nós.  Se for por reprovar 
algo queDeus reprova, tal ira procede de Deus.  Caso contrário, precisamos 
urgentemente orar e pedir que Deus remova denós toda ira que procede da 
razão humana.

texto extraído do livro “deus fala com você - vol. 3”.

Você sabia que há muito tempo Deus já revelou 
para a humanidade a cura deste mal? Existem 
versículos da Bíblia que esclarecem exatamente 
o que é a depressão, quais suas causas, seus 
sintomas e, o principal, como livrar-se dela. Não 
perca tempo! Livre-se da depressão!
para adquirir ou conhecer esse e outros 
materiais da Editora Vento sul, ligue ou envie 
um whatsapp para 51 99321-8440.
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NÃO ESQUEÇA DAS VACINAS
Os números são assustadores: 32 mortes por gripe no Estado, só no primeiro 

semestre de 2018, além da volta de doenças causadas por vírus, consideradas 
altamente contagiosas. O melhor método de prevenção continua sendo a 
vacinação.

Os motivos da redução de pessoas que adotam o método preventivo não estão 
ligados à saúde. Baseados em estudos e pesquisas, três fatores se mostram 
como os maiores empecilhos das campanhas de vacinação.

Fake News

CRIse TRaBaLHIsTa

MeMÓRIa CURTa

Notícias falsas, na tradução literal, circulam em nossas redes sociais e grupos 
de WhatsApp. E ao divulgarem informações erradas, induzem muitas pessoas ao 
erro, desacreditando na eficácia das vacinas e, consequentemente, diminuindo 
a procura por imunização.

informE-sE corrEtamEntE:
A vacina da gripe, por exemplo, é feita com fragmentos dos vírus e não 
ofErEcE riscos à saúde.

Há soluçõEs fácEis E ágEis:
A Clínica Salute oferece este serviço de imunização para inúmeras doenças 
(consulte em nossa lista de especialidades) de forma acessível e com horários 
diferenciados, estendendo ainda a vacinação para além dos grupos de risco.

nunca EsquEça:
Uma grande lição que devemos levar para toda a vida é manter as vacinas 
sempre em dia. Grande parte dos adultos procura se vacinar somente quando 
são obrigados e isso é um dado alarmante. Devemos tornar o ato de imunização 
algo habitual.

Quem usa o serviço público de saúde sabe das dificuldades de levar seus filhos 
para vacinar. As longas filas e o tempo de espera acabam por tomar um dia de 
trabalho dos pais. Temendo por seus empregos e sustento, muitos responsáveis 
acabam por negligenciar a imunização dos seus filhos e idosos dependentes.

Algumas doenças, quando erradicadas, acabam por caírem no esquecimento. 
Deixamos de temer doenças uma vez que elas não eram mencionadas. Por 
outro lado, a gripe é uma doença tão habitual que esquecemos dos perigos 
que ela traz. Nesse ponto, a imunização acaba por pagar um preço por sua 
eficiência, combatendo tão bem suas patologias que acaba por diminuir os 
perigos que elas representam.

Acesse nosso blog e confira outros conteúdos de saúde e bem-estar :
www.clinicasalute.com.br/blog

Dr. Paulo Rabaldo | Diretor Técnico Médico | CRM-RS: 12386
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Campanha contra sarampo e pólio começou 
dia 06 de agosto
Começou na segunda-feira (06/08), a campanha de vacinação de crianças entre um ano e menores de cinco anos contra 
sarampo e poliomielite. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estima o público em 65.181 crianças. A meta é vacinar ao menos 
95% do público-alvo. O titular da SMS, Erno Harzheim, acompanha o início das atividades da campanha na US Tristeza (Av. 
Wenceslau Escobar, 2442), a partir das 7h30 na segunda-feira.

A enfermeira chefe do Núcleo de Imunizações da SMS 
destaca que todas as crianças devem ser levadas a uma 
unidade de saúde, mesmo as já vacinadas. “A situação 
vacinal de cada criança será analisada, por isso é essencial 
levar a caderneta de vacinação”, explica Bianca Ledur.

Horários 

As unidades de saúde 
atendem de segunda a sexta, 
das 8h às 17h. Na Clínica 
de Família da Restinga, o 
horário é estendido, das 
8h às 20h. Na US Tristeza 
e US são Carlos e no 
Centro de Saúde Modelo, 
o atendimento é das 8h às 
22h. A rede municipal terá 
125 salas de vacina abertas 
para receber a população. 
Das 139 salas mantidas 
pela SMS, 14 apresentam 
problemas técnicos na rede 
de frio - equipamentos 
utilizados para conservar as 
vacinas.

Dia 18, sábado, será 
o Dia D de mobilização 
da vacinação em todo o 
país. No Dia D apenas as 
crianças entre 1 ano e 
menos de 5 serão vacinadas. 
A campanha será realizada 
até 31 de agosto. Fora da 
faixa etária da campanha, 
as unidades de saúde vão 

manter o atendimento 
de rotina preconizado 
pelo calendário vacinal 
do Programa Nacional de 
Imunizações para crianças, 
adolescentes e adultos. A 
intenção do Ministério da 
Saúde é aumentar a taxa da 
cobertura vacinal, evitando 
o risco de reintroduzir a 
poliomielite no país e o 
avanço do sarampo, doença 
que tem provocado surtos 
no Amazonas e Roraima e 
registro de casos em outros 
estados.

“A imunização garante 
proteção individual e é 
importante estratégia para 
manter o país livre da 
circulação dos vírus que 
provocam as doenças”, 
enfatiza o coordenador 
em exercício da Vigilância 
em Saúde da SMS, José 
Carlos Sangiovanni. No RS, 
são 13 casos de sarampo 
confirmados, sendo oito em 

Porto Alegre.
Até junho, a cobertura 

vacinal da tríplice viral - que 
protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola - ficou 
em 80% na Capital. O dado 
considera a primeira dose 
(D1) do esquema vacinal 
de crianças de 1 ano. Se 
considerados os dados do 
SIPNI e do Tabnet, outra 
ferramenta que concentra 
Informações de Saúde 
do país, a média taxa da 
cobertura da D1 no período 
de 2014 a 2018 ficou em 
77% na Capital.

Da vacina contra 
poliomielite, a taxa de 
cobertura da cidade é 
de 72,6% até junho. Os 
dados são do Sistema de 
Informações do Programa 
Nacional de Imunizações do 
Ministério da Saúde.

Texto de: Patrícia Coelho / PMPA
Edição de: Gilmar Martins / PMPAClínica de Família da Restinga (junto ao Hospital da Restinga), o horário de vacinação é estendido, das 8h às 20h

Foto: Cristine Rochol/PMPA
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O 1º dia de funcionamento da Casa da sopa sem Roni
Dia 1º de agosto foi um dia conflitivo pra voluntários e comunidade que recorre à Casa da Sopa num momento 
de dificuldade. Foi a 1ª quarta-feira (dia de sopa) sem Roni Angelo Ferrari, Seu Roni, como era carinhosamente 
chamado por todos. 

O 
dia foi difícil por 
conflita com a 
tristeza de ser 
uma dia sem Roni, 

que faleceu na madrugada 
do dia 20 de julho, conforme 

noticiamos na edição 
anterior, mas alegre por 
ser uma dia que marcou a 
certeza de que seu legado 
continua. Foi um dia em que 
vários parceiros e parceiras 

da Casa da Sopa, se fizeram 
presente para reafirmar que 
continuarão ajudando a 
entidade. Que o legado que 
iniciado com a Tia Eva, teve 
continuidade com Roni e que 

todas esperam sua esposa 
Marlene Sbruzzi Ferrari dê 
prosseguimento.

A entidade Casa da Sopa, 
além de prestar um serviço 
social na Restinga, ao longo 
dos anos se tornou uma das 
referências do bairro que é 
tradicionalmente conhecido 
na cidade por ser uma bairro 
de maioria pobre, mas com 
uma sociedade organizada 
e unida quando se trata de 
acolher quem mais precisa. 
Trata-se então de um 
pedaço da história recente 
da região, da identidade da 
Restinga, e não apenas da 
sopa propriamente dita. 

Diante desta importância 
desta entidade para a 
Restinga e do exemplo que 
ela dá ao restante da cidade, 
o Jornal Vitrine esteve na 
Casa da Sopa neste dia para 
poder buscar a informação 
oficial que todos queriam 
ouvir, de que a Casa da Sopa 
continuará funcionando 
normalmente. Esta foi a 

informações de Marlene. 
“Na semana passada eu 
ainda não tinha condições 
de dar continuidade a este 
trabalho, mas agora já me 
sinto segura e sei que isto 
que ele quer que eu faça. 
Vários parceiros estiveram 
aqui hoje e me garantiram 
que continuarão ajudando. 
Então, pode colocar no 
jornal que continuaremos 
firmes apesar da tristeza”. 
Disse Marlene.

Quem conhece Marlene, 
sabe que está sofrendo 
demais a ausência de Roni, 
que era quem estava à frente 
de tudo, mas é justamente 
a o reconhecimento da 
importância deste trabalho, 
que lhe dá forças para seguir 
em frente, tanto na entidade 
quanto na vida. 

Que tenha sucesso nesta 
caminhada e que a ausência 
de Roni seja minimizada 
pelos amigos, familiares e 
pessoas que compactuem 
com seu espírito solidário. 

Marlene segue servindo a sopa como já fazia ao lado do marido Roni por muitos anos

Foto: Valtencir Cruz

&
Dia dos 

Pais

Matriz
Rua Belize, 370 - Restinga
Fone: 51 3241.0073

Filial
Av. Juca Batista, 6025 - Hípica

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sábado das 7 às 21h
Domingos e Feriados 7 às 20h30

Receba nossas Promoções
pelo WhatsApp

51 991.329.117

Fanta
Guaraná
2l

Pepsi ou
Guaraná
Antarctica
2,5l

Cerveja
Polar
473ml 

Cerveja
Polar
350ml 

Cerveja
Stela Artois
275ml 

Cerveja
Antartica
Sub Zero
473ml 

992,
495,

999,
494,

999, 492,

996,

9911,

9910,
996,

997,

692,
991,

892,
492,un. un.

kg. kg.
kg.

kg.

kg.

kg. kg. kg.

un. un. un.

un.

un.

Costela
Janela  

Costela
Suína
c/ Pele  

Paleta
Suína
c/ Pele  

Pernil
Suína
c/ Pele  

Costela
Ponta 

Coxa e 
Sobrecoxa

Salsichão
Frimesa

Leite UHT
Integral
Languiru

Pão de Alho
Appetito
400g

A cada  em compras ganhe R$ 50,00
1 cupom para concorrer aos prêmios abaixo. 

Participe e Boa Sorte! 
  

1 - Kit 
     Makita
     Ferramentas

1 - Furadeira
     3/8 com 
     Kit 600w 

3 - Kit Fixxar
     Churrasco
     10 peças

1 - Bicicleta
     South
     Bike
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Somente nos dias 10, 11 e 12 de agosto
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Advogada

OAB/RS 65.332

Michele AguiarAutor do Livro “Planeta 
Pequeno Príncipe” visita a 
Escola Horto Dom Pedrito
Na terça-feira (17/07) o autor Calor Gomes, da coleção “Planeta Pequeno 
Príncipe”, veio do Rio de Janeiro para falar com os alunos da Escola nossa 
Senhora do Horto Dom Pedrito. Como a redação do Jornal Vitrine cumpria 
compromisso profissional na cidade, fez a cobertura da atividade.

Carlos Gomes falou com 
os alunos sobre sua coleção 
e um pouco da história do 
livro “Pequeno Príncipe”, 
que é o segundo livro mais 
lindo do mundo, perdendo 
apenas para a Bíblia 
Sagrada, e depois fez uma 
seção de autógrafos com a 
garotada.

Sobre a coleção:
Os livros paradidáticos 

desta coleção Planeta 
Pequeno Príncipe, de 
Carlos Gomes, foram 
escritos a partir da obra 
clássica de Antonie de 
Saint-Exupéry para tratar 
de temas atuais que estão 
presentes e sendo muito 
discutidos nas escolas, 
seja por educadores, pais, 
responsáveis e estudantes.

Cada livro traz assuntos 

que poderão ser discutidos, 
estudados, trabalhados e 
envolvidos em projetos 
didáticos para serem 
desenvolvidos nas escolas 
em todas as turmas do 
Ensino Fundamental. 
Claro, respeitando-se as 
competências e habilidades 
dos estudantes em cada 
ano/série.

O Projeto Planeta Pequeno 
Príncipe é composto por seis 
volumes e por um Manual 
do Professor que apresenta 
propostas de trabalho de 
leitura, e pela formação 
para orientação de projetos 
didáticos de trabalho 
a serem desenvolvidos 
respeitando-se as 
competências e habilidades 
de cada ano/série do Ensino 
Fundamental. São eles: O 
Pequeno Príncipe no Planeta 
Terra, O Pequeno Príncipe 
no Planeta das Maravilhas, 
O Pequeno Príncipe no 
Planeta Vermelho, O 
Pequeno Príncipe no Planeta 
das Poesias, O Pequeno 
Príncipe no Planeta @.com, 
O Pequeno Príncipe no Seu 
Planeta.

Os livros foram escritos a partir da obra clássica de Antonie de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe

Foto: Divulgação

Auxílio-reclusão: um direito 
fundamental da família

O auxílio-reclusão, embora seja constantemente alvo de 
críticas, é um benefício previdenciário concedido apenas aos 
dependentes do seguradode baixa renda como uma forma 
de substituir a remuneração que deixaram de auferir com a 
prisão de seu mantenedorenquanto este estiver cumprindo 
pena em regime fechado ou semiaberto.   
Trata-se de um benefício previdenciário, instituído no 
ano de 1960, através da Lei Orgânica da Previdência 
Social, que foi recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988e,posteriormente, regulamentado pela legislação 
previdenciária e pela Emenda Constitucional n. 20/1998, que 
definiram as normas para a sua concessão.
Em outras palavras, a proteção especial conferida pela 
Constituição Federal e pela legislação previdenciárianão 
tem como finalidade a tutela assistencial dos dependentes 
(proteção àqueles que necessitam), mas a de conceder ao 
segurado de baixa renda o direito de propiciar aos seus 
dependentes um benefício que substitua a renda que 
percebia antes da prisão.
A legislação estabeleceu uma série de requisitos para a 
concessão do auxílio-reclusão, dentre eles, que o segurado, 
além de não poder estar recebendo nenhum tipo de 
remuneração, auxílio-doença, aposentadoria ou abono de 
permanência, também não pode ter recebido valor superior 
a R$ 1.319,18, na sua última remuneração.
O cálculo do valor do benefício é realizado pela média de 
todas as contribuições previdenciárias que o segurado 
realizou,desconsiderando-seas 20% menores, apurando-
se, assim, o valor do benefício, que deverá ser dividido em 
partes iguais entre todos os dependentes.
A lei também estabeleceu que o pagamento do auxílio-
reclusão cessará imediatamente nos casos em que for 
concedida a liberdade condicional ou a condenação 
para cumprimento da penaem regime aberto, bem como 
será suspenso em caso de fuga da prisão, devendo ser 
restabelecido imediatamente a contar da data em que for 
recapturado.
Por outro lado, falecendo o segurado detido ou recluso, o 
auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automaticamente 
convertido em pensão por morte aos dependentes, bem 
como não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão 
de salário de contribuição superior a R$ 1.319,18, será devida 
pensão por morte aos dependentes, se o óbito do segurado 
tiver ocorrido enquanto detido ou recluso ou até doze meses 
após o livramento.
Portanto, o auxílio-reclusão tem o objetivo de assegurar a 
manutenção e sobrevivência da família do segurado de baixa 
renda que contribuiu para o INSS durante sua vida laboral e 
que, assim, gerou o direito de ter sua família amparada em 
caso de reclusão ou detenção, conforme assegurado pela 
legislação previdenciária.
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Cultura lança novo edital para Cadeia 
Produtiva do Carnaval

A Secretaria Municipal da 
Cultura abriu um novo edital 
para inscrição no processo 
seletivo de oficineiros para 
o Projeto de Qualificação 
da Cadeia Produtiva do 
Carnaval. O período de 
inscrições será de 24 a 28 
de setembro. O novo edital 
tem por objetivo completar 
as vagas não preenchidas 
pelo concurso anterior, 
encerrado em 9 de julho. 

Serão selecionados 

oficineiros e monitores 
para realizar atividades de 
formação e qualificação com 
a realização de 38 oficinas 
de capacitação técnicas, 26 
artístico-cultural, junto às 
23 entidades carnavalescas 
que desfilam no Carnaval de 
Porto Alegre. 

As 38 oficinas técnicas 
serão realizadas durante 25 
encontros de 4 horas/aula 
semanais por um período 
continuo. Previsão de dez 

alunos por oficina. Serão 
divididas em 21 oficinas 
de confecção de cenários, 
alegorias e adereços e 17 
oficinas de confecção de 
fantasias. As 26 oficinas 
artísticos culturais terão 25 
encontros de 4 horas/aula 
semanais, com dez alunos 
por oficina e serão divididas 
em 12 oficinas de percussão 
e 14 oficinas de danças de 
carnaval. 

Serão selecionados até 64 
proponentes para atender as 
especificações das oficinas. 
Os oficineiros deverão 
apresentar ao longo do 
curso diários de classe, listas 
de presença e relatórios 
pedagógicos. Também serão 
selecionados 21 monitores 
para acompanhamento 
das oficinas, encarregados 
de realizar relatórios 
de avaliação e 
acompanhamento da 
proposta. As oficinas serão 
desenvolvidos em locais 
específicos indicados pelas 
entidades carnavalescas de 
Porto Alegre.

Desfile das Escolas de Samba Série Ouro no Complexo Cultural Porto Seco em 2017

Cronograma
Inscrições
De 24 de setembro a 28 de setembro de 2018 das 10h às 12h 
e das 14h às 17h na Secretaria Municipal de Cultura, avenida 
Independência, 453 - Porto Alegre 

Divulgação das Inscrições Homologadas  
Dia 2 de outubro de 2018, no Diário Oficial de Porto Alegre e no site 
www.portoalegre.rs.gov.br/smc 

Prazo para recursos
De 3 à 9 de outubro de 2018, recursos devem ser entregues na 
Secretaria Municipal de Cultura da Secretaria localizada na avenida 
Independência, 453, não cabendo à apresentação de outros 
documentos além dos solicitados para habilitação. Não serão 
considerados os pedidos feitos fora desse prazo ou  endereço. 
A inscrição somente será considerada habilitada quando o 
inscrito receber uma resposta da Secretaria Municipal de Cultura, 
confirmando o recebimento do documento pendente e a habilitação 
da inscrição

Publicação de inscrições Habilitadas 
Dia 11 de outubro de  2018, no Diário Oficial de Porto Alegre e no 
site www.portoalegre.rs.gov.br/smc
Divulgação das propostas selecionadas 
Dia 17 de outubro de 2018, no Diário Oficial de Porto Alegre e no 
site www.portoalegre.rs.gov.br/smc
Outras informações: telefone (51) 3289-8032.
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COREN - RS anuncia 390 
vagas para Concurso
O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS, 
liberou o edital nº 1, de 9 de Julho de 2018, visando contratar 390 servidores 
de níveis médio e superior, além de compor cadastro reserva. A remuneração 
varia de R$ 2.542,64 a R$ 6.622,18, por 40 horas semanais. Haverá reserva 
de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para negros.

QUEM NECESSItAR DE AtENDIMENtO ESPECIAL PARA A REALIzAÇÃO 
DA PROVA DEVERá, DENtRO DO PRAzO DE INSCRIÇÃO:

- Indicar/descrever os recursos 
especiais necessários, no ato 
da inscrição, de acordo com as 
instruções contidas no sistema, 
preenchendo corretamente os 
respectivos campos solicitados;

- Enviar, via upload, por meio 
de link específico, disponível 
no endereço eletrônico https://
concursos.quadrix.org.br, cópia, 
legível, do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e do laudo médico, 
emitido nos últimos 12 meses, 
que deve atestar a espécie e o 
grau ou nível de sua deficiência, 
doença ou limitação física, com 
expressa referência ao código 

correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-
10), que justifique o atendimento 
especial solicitado, bem como 
conter a assinatura e o carimbo 
do médico com o número de sua 
inscrição no Conselho Regional 
de Medicina (CRM).

As inscrições devem ser feitas 
pelo site http://www.quadrix.org.
br, até às 23h59min do dia 15 
de Agosto de 2018. A taxa é de 
R$ 60,00 para nível médio, de R$ 
70,00 para nível médio/técnico e 
de R$ 100,00 para nível superior.

A seleção será através de 
provas objetivas, discursivas e 

avaliação de títulos/experiência 
profissional. As provas objetivas 
e discursivas acontecerão no 
dia 16 de Setembro de 2018. 
Avaliação de títulos e experiência 
profissional será destinada 
apenas para os cargos de nível 
superior.

A validade do concurso é de 
2 anos, contados a partir da data 
de publicação da homologação 
do resultado final do concurso 
no Diário Oficial da União, 
podendo ser prorrogado, 1 (uma) 
única vez, por igual período, por 
conveniência administrativa do 
COREN-RS.

  P R É F A B R I C A D A SM A D E I R A 
CASA DE

Mad sa

9818.10245

3267.1081 - 3250.5081
Av. Edgar Pires de Castro, 4280

Kit Popular
Forro de Pinus - Assoalho de Pinus
Telhas 4mm - Elétrica - Hidráulica
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Kit Popular +
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P
ro

m
oç

õe
s 

vá
lid

as
 a

té
 3

0/
09

/2
01

8

Leila Alves, 50 anos de 
dedicação aos amigos

Leila Alves Alves, 
completou 50 anos no dia 
04 de agosto e comemorou 
no mesmo dia em uma 
linda festa na Associação 
do Comércio da Restinga 
(ACIR), onde contou com 
a presença de dezenas de 
pessoas que prestigiaram 
como reconhecimentoao 
carinho que recebem de 
Leila no dia a dia. 

Leila não líder comunitária, 
nem empresária e não tem 
nenhum título de destaque 
na sociedade. Mas se 
destaca por sua dedicação 
profissional e aos seus 

amigos, aos quais sempre 
está com a mão estendida 
para ajudar no que for 
preciso. Sendo para ajudar, 
nunca mede esforços, o 
que à faz receber o que 
acreditamos ser o maior de 
todos os títulos “AMIGA”. 
Uma amiga que todos podem 
contar com a certeza de que 
não vai pedir nada em troca.

Por tudo isso, seus amigos, 
que são muitos, procuraram 
o Jornal Vitrine para lhe 
prestar esta homenagem, 
que é singela por tudo que 
Leila representa. 

Parabéns Leila!
Teus amigos te desejam toda a felicidade do 
mundo e sucesso em tudo que fizeres, pois é o 
mínimo que podemos lhe desejar.
DOS TEUS MUITOS AMIGOS

51 3248.0063
Av. João Antônio da Silveira, 2032 - Restinga Nova

R$

A Partir 

,0025
Promoções

de Tortas para o
Dia dos Pais 

Kit 1
1 Torta média
100 Salgados Festa

,9074 ,90164 ,90224
1 Torta Grande
200 Salgados Festas
100 Docinhos

Kit 2 Kit 3
1 Bolo p/30 pessoas
300 Salgados Festa
150 Docinhos
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51 3250 1321
Av. Nilo Wulff, 4101

DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 8h30 ÀS 24h
51 3028 1745

Av. João Antônio da Silveira, 2001 -  4101
Aceitamos cartões

Não é o sangue que faz um pai, mas sim 

sua capacidade de amar aquele 

que chama de f ilho !   

   Feliz Dia dos Pais

   

Semana Municipal da Juventude começa neste sábado
Deste sábado, 11, a 19 

de agosto, a Semana de Um 
Olhar para a Juventude de 
Porto Alegre apresentará 
atividades em várias regiões 
da Capital, que serão 
realizadas por cerca de 70 
organizações da sociedade 
civil e públicas, com oferta de 
serviços federais, estaduais 
e municipais. O evento é 
organizado pela prefeitura, 
por meio da Coordenadoria 
da Juventude da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Esporte (SMDSE), em parceria 
com a Rede Juventudes de 
Porto Alegre. 

De acordo com a 
Fundação de Economia e 
Estatística (FEE), 27% da 
população de Porto Alegre 
é formada por jovens de 
12 a 29 anos. A secretária 
Denise Russo destaca a 

capacidade de mobilização 
e de produtividade deles. 
“Os jovens são responsáveis 
pelo futuro do país e por 
aproximar a inovação ao 
dia-a-dia da cidade, a partir 
de redes de colaboração e de 
novos modelos de atuação”, 
ressalta.

Programação inclui ações 
e eventos em várias áreas, 
com representação de 
todas as tribos e segmentos 
jovens de Porto Alegre. O 
coordenador da Juventude 
da Diretoria dos Direitos 
Humanos da SMDSE, Filipe 
Tisbierek, enfatiza o objetivo 
do evento. “A proposta é, 
na contramão das notícias 
negativas, mostrarmos a 
força da juventude e todas 
suas qualidades e talentos, 
com o protagonismo dos 
jovens. Poder público e 

sociedade civil precisam se 
unir de forma consciente e 
colaborativa, assegurar um 
desenvolvimento adequado 
para esses cidadãos, que 
serão responsáveis pelo 
futuro.”

O destaque da 
programação é a Estação 
da Juventude, que ocorrerá 
na quarta-feira, 15, das 
10h às 18h, no Largo 
Glênio Peres. O evento 
inclui atividades culturais, 
orientação jurídica, sobre 
direitos do consumidor, 
o mercado de trabalho, 
medidas de proteção ao 
meio ambiente, separação 
correta de resíduos, ID 
Jovem, informações para o 
público LGBTI, inscrições 
para cursos gratuitos, testes 
rápidos de HIV e Sífilis.

Programação inclui atividades em várias regiões da Capital

PROGRAMAÇÃO
11.08
9h às 20h- GASTRONOMIA NA ORLA
Local: Orla do Guaíba – Parque Moacyr Scliar
Evento reúne Food Trucks e shows musicais.
Realização: Mega Revel – Feira Cultural

8H àS 21h30min- ENCONTRO GERAL DE 
ADOLESCENTES RELIGIOSOS
Local:CEAD- Av. Bento Gonçalves,343- Partenon
Realização: UAADPA – União dos Adolescentes da 
Assembleia de Deus

11h às 13h - EXPLORANDO O CENTRO HISTÓRICO DE 
PORTO ALEGRE
Local: SAÍDA- Chalé da Praça XV – Praça Quinze de 
Novembro, s/n
Roteiro que explora o centro histórico de Porto Alegre, 
onde a cidade começou. O ponto
de partida é o Chalé da Praça XV e o passeio conta a 
história do primeiro arranha-céu da
cidade, a história dos bondes, a beleza dos cinemas de 
rua, a história do primeiro serial killer

brasileiro e muito mais.
Realização: Free Walk Poa

11h às 20h- FEIRA MEDIEVAL SESC E BANDO CELTA
Local: SESC Protásio Alves – Av. Protásio Alves, n.º 6220 
-Petrópolis
A Feira Medieval Sesc vai apresentar shows de música, 
dança, teatro, artesanato, artes
plásticas e literatura. Com performances inéditas no RS 
. Pede-se a colaboração espontânea
de 1kg de alimento não-perecível ou 1 litro de leite.
Realização: SESC e Bando Celta

13h às 18h- RODA DE CONVERSA MOVIMENTO HIP 
HOP
Local: Cia de Arte – Rua dos Andradas, n.º 1780- Centro
Celebração aos 34 anos do hip hop com roda de 
conversa: “Voltando ao Nascimento”
Realização: Hackers Crew

14h às 17h- ESCOTISMO, CIDADANIA E JUVENTUDE
Local: Parque Moinhos de Vento

Jogos educativos de integração, ações de 
demonstração de purificação da água e
montagem de barraca e campo para demonstração de 
um acampamento escoteiro.
Realização: Grupo Escoteiro Marechal Rondon

14h às 18h- SIMULADO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 
2018
Local: Avenida Júlio de Castilhos, n.º 596/2º andar / 
Centro Histórico
Inscrições - www.topcursosbrasil.com.br/simulado - 
Possibilidade gratuita de verificar
como estão os conhecimentos daqueles que farão a 
prova do ENEM. Conteúdo: Ciências
Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias; Ciências da Natureza e
suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; 
Redação.
Realização: Top Cursos Brasil – parceria SMDSE/
Coordenadoria Municipal da Juventude

- Confira o restante da programação no site http://www2.portoalegre.rs.gov.br

Foto: Filipe Tisbierek / Divulgação PMPA
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Confira as principais datas do calendário eleitoral das Eleições Gerais de 2018
O pleito ocorrerá no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno.

O calendário das Eleições Gerais 2018, 
aprovado pelo Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) na sessão administrativa desta 
segunda-feira (18), traz as principais datas do 
processo eleitoral a serem observadas por 
candidatos, partidos, eleitores e pela própria 
Justiça Eleitoral.

As modificações introduzidas pela Reforma 
Política (Lei n° 13.487 e Lei nº 13.488), aprovada 
pelo Congresso Nacional em outubro deste 

ano, foram incorporadas ao calendário do 
pleito de 2018, que ocorrerá no dia 7 de 
outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de 
outubro, nos casos de segundo turno.

Os eleitores vão eleger presidente da 
República, governadores dos Estados, dois 
terços do Senado Federal, deputados federais 
e deputados estaduais ou distritais.

Registro de candidatura

Movimentação financeira

Enquetes

Convenções partidárias

Propaganda eleitoral

Prestação de contas

Julgamento de registros

Prisões

Debates e comícios

Material gráfico e carreata

O último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem junto 
à Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatos é 15 de agosto. 
O TSE receberá o requerimento de candidatos a presidente e vice-presidente 
da República, e os tribunais regionais eleitorais (TREs) o requerimento de 
candidatos a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, 
deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Após a obtenção do número de registro de CNPJ do candidato e a abertura 
de conta bancária específica para movimentação financeira de campanha 
e emissão de recibos eleitorais, os partidos e candidatos deverão enviar à 
Justiça Eleitoral, a partir de 25 de julho, os dados sobre recursos financeiros 
recebidos para financiamento de campanha até 72 horas após o recebimento 
desses recursos, para fins de divulgação na Internet.

A partir de 20 de julho, não será permitida a realização de enquetes 
relacionadas ao processo eleitoral. Vale lembrar que enquete é a simples 
coleta de opiniões de eleitores sem nenhum controle de amostra e sem a 
utilização de método científico para sua realização. Esse tipo de consulta 
informal depende apenas da participação espontânea do interessado.

As convenções para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente 
da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, 
deputado federal, deputado estadual ou distrital deverão ocorrer entre os 
dias 20 de julho e 5 de agosto.

No dia 16 de agosto, passa a ser permitida a realização de propaganda 
eleitoral, como comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e 
propaganda na Internet (desde que não paga), entre outras formas.

Plano de mídia

Horário eleitoral

O TSE e os TREs têm até 24 de agosto para elaborarem – junto com os 
partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio 
– plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que 
tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e 
menor audiência.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início em 31 
de agosto (37 dias antes das eleições) e término no dia 4 de outubro. O 
período foi reduzido de 45 para 35 dias.

A primeira parcial da prestação de contas, constando o registro da 
movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o 
início da campanha até o dia 8 de setembro, deverá ser enviada à Justiça 
Eleitoral a partir do dia 9 de setembro.

A Justiça Eleitoral terá até o dia 17 de setembro para julgar todos os 
pedidos de registro de candidatos que vão concorrer ao pleito de 2018.
Nessa data também termina o prazo para instalação da Comissão de 
Auditoria da Votação Eletrônica, bem como para os TREs informarem, 
em edital e mediante divulgação nos respectivos sites na Internet, o local 
onde será realizada a auditoria da votação eletrônica.

A partir de 22 de setembro, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, 
salvo em flagrante delito. O mesmo vale para o eleitor a partir do dia 2 
de outubro, acrescido de exceção por sentença criminal condenatória por 
crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto.

Os debates no rádio e na televisão só poderão ser realizados até 4 de 
outubro, admitida a extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta 
data e se estenda até as 7 horas do dia 5. No dia 4 também termina 
a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de 
comícios, com exceção dos que forem encerramento de campanha, que 
poderão ser prorrogados por mais duas horas.

Um dia antes do pleito, 6 de outubro, é a data-limite para que seja feita 
a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos. A véspera do pleito também é o último dia 
para o TSE divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, via 
emissoras de rádio e de televisão, podendo ceder parte desse tempo para 
utilização dos TREs. A íntegra do calendário eleitoral estará disponível no 
portal do TSE logo após sua publicação no Diário de Justiça.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
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Origem da comemoração no Brasil

Origem da comemoração nos Estados Unidos

O caso particular de outros países

História do Dia dos Pais
O Dia dos Pais é celebrado em várias regiões do mundo, mas em datas 
diferentes.

Atualmente, tal como o dia das mães, o dia 
dos pais é uma das datas mais prestigiadas 
no mundo como um todo e no Brasil, em 
especial. Entretanto, pouco se sabe sobre a 
origem dessa data.

No Brasil, ela é comemorada no segundo 
domingo de agosto, mas já foi comemorada 
fixamente no dia 16 desse mesmo mês. Nos 
Estados Unidos e em várias outras nações, 
a data é comemorada no terceiro domingo 
de junho; em Portugal e Espanha, em 19 de 
março; na Rússia, no dia 23 de fevereiro.

No Brasil, o dia dos pais só foi comemorado pela 
primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao contrário 
do que ocorreu nos EUA, essa data não foi pensada 
como forma de homenagem local e simples, que se 
alastrou depois, sem planejamento. Na verdade, ela foi 
pensada por um publicitário chamado Sylvio Bhering, à 
época diretor do jornal O Globo e da rádio homônima.

O objetivo de Bhering era tanto social quanto 

comercial. A tentativa inicial foi associar a data ao dia 
de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, 
que é comemorado em 16 de agosto, no calendário 
litúrgico da Igreja Católica, já que a população brasileira 
era predominantemente constituída de católicos. 
No entanto, nos anos seguintes, a data também foi 
deslocada para um domingo, o segundo domingo do 
mês de agosto – e assim permanece até hoje.

O dia dos pais passou a ter repercussão mundial 
a partir do início do século XX, quando a data foi 
institucionalizada nos Estados Unidos da América. 
Os Estados Unidos comemoraram pela primeira vez 
o dia dos pais em 19 de junho de 1910. Tal data foi 
escolhida a partir da sugestão de uma moça chamada 
Sonora Louis Dodd, que quis homenagear seu pai, 
William Jackson Smart.

Smart era um veterano da Guerra Civil Americana 
que, após a morte da esposa, teve que criar sozinho 
Sonora e os outros filhos. A homenagem de Sonora 
começou em 1909, em sua cidade, Spokane, no 
estado de Washington. O dia em questão, 19 de junho, 

era a data de nascimento de seu pai. O gesto simples 
da moça acabou por mobilizar muitas pessoas da 
mesma cidade a fazer o mesmo tipo de homenagem. 
De Spokane, a prática alastrou-se para outros estados 
dos EUA.

Entretanto, em 1966, houve uma alteração na 
comemoração da data em decorrência de outros 
fatores. Do dia 19 de junho, a comemoração passou 
para o terceiro domingo de junho. Em 1972, o 
presidente Richard Nixon declarou o terceiro domingo 
de junho como o dia oficial da comemoração do dia 
dos pais. Essa data foi adotada como modelo por 
vários países ocidentais.

Há o caso de outros países nos quais o dia dos 
pais está relacionado com aspectos culturais muito 
específicos. É caso, por exemplo, de Portugal, Espanha, 
Itália, Andorra, Bolívia e Honduras, que o comemoram 
em 19 de março. Isso ocorre porque tais países, 
também de tradição católica, associam o dia dos pais 

ao dia de São José, esposo de Maria.
Um caso curioso é o da Rússia, que celebra o dia 

dos pais em 23 de fevereiro. O motivo é o fato de que 
esse dia também é reservado à comemoração do Dia 
do Defensor da Pátria Local – data celebrada desde 
1919. As duas datas acabaram por se entrelaçar.

Fonte: www.brasilescola.com.br
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Áries  21/03 a 20/04

Nesta semana, uma conversa importante 
o leva avaliar como deseja interagir com 
namoro e afetos. Você está sendo levado 
a analisar profundamente a qualidade da 
troca, colocando em foco a autoestima.  
AMOR: Elabore os sentimentos que vêm 
sendo carregados. Um aspecto favorável de 
Vênus com Marte, seu regente, vai ajudá-lo 
a definir experiências do coração em prol 
de uma troca mais favorável.

TRABALHO: Há excelentes oportuni-
dades que estão sendo edificadas por meio 
do seu empenho e dedicação. A ansiedade 
pode prejudicá-lo.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Esta semana é muito importante para 
você. É importante entender o momento 
que vem acontecendo e o modo como 
deseja direcionar assuntos com estudos, 
viagens a outras cidades e resoluções com 
documentos que envolvem a família .

AMOR: Existe um conflito na forma de in-
teragir com a pessoa amada. Pode chegar 
à conclusão de que vocês miram horizontes 
diferentes. 

TRABALHO: O cenário profissional está 
totalmente aberto, porém é necessário cem 
por cento de esforço e dedicação. É impor-
tante desenvolver a autoestima para esta-
belecer metas viáveis para a rotina.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

Nesta semana haverá um agito que toca 
pessoas do seu convívio e a sua comuni-
cação para interagir com outras ideias e 
informações. É importante se expressar 
com clareza e seguir com flexibilidade e 
movimento. Atenção com regras e normas. 
AMOR: O planeta Vênus ingressa no seu 
setor afetivo e abre excelentes oportuni-
dades para conhecer uma pessoa especial 
ou interagir com maior consciência de suas 
necessidades afetivas.

TRABALHO: Você está em processo de 
crescimento e concretização de sonhos 
profissionais. Porém, nesta semana, esteja 
atento ao acúmulo de trabalho e informa-
ções que não podem ser negligenciadas. 

c

câncer 21/06 a 20/07

Nesta semana é importante avaliar como 
deseja prosseguir com negociações ou 
acordos que envolvam os recursos materi-
ais. O céu traz tensões e pede sabedoria 
e ética para tratar da experiência, porque 
pode haver desperdício. 

AMOR: A experiência é forte e lhe possi-
bilita ampliar o seu campo de visão sobre a 
vida e sobre crenças que nutria, mas que já 
não devem ser mantidas no momento atual. 

TRABALHO: É preciso fazer um planeja-
mento financeiro mais adequado para não 
cair em desperdícios. 

d

leãO 21/07 a 20/08

Nesta semana são evidenciadas experiên-
cias familiares que podem acionar docu-
mentos importantes envolvendo o imóvel ou 
as próprias relações. É importante ser justo 
e avaliar o seu julgamento. 

AMOR: O caminho afetivo não está 
fechado, porém você está avaliando como 
deseja prosseguir na troca. O seu foco com 
a pessoa amada está direcionado e inter-
ligado por meio de projetos e envolvimento 
em atividades com grupos ou amizades em 
comum.

TRABALHO: A fase é boa para em-
preender ou realizar novos projetos. Você 
está no caminho certo e precisa interagir 
com maior flexibilidade. 

e

virgem 21/08 a 20/09

Existem comentários ou ideias que tocam 
o seu emocional e interfere em seu julga-
mento com pessoas próximas ou paren-
tes. É importante avaliar e silenciar, porque 
pode errar em seu julgamento. 

AMOR: Você está passando por um pro-
cesso de amadurecimento na troca afetiva. 
É importante transformar as experiências 
do passado e ressignificar o novo momento. 

TRABALHO: Nesta semana há uma mel-
hora no cenário de trabalho, mas o momen-
to ainda requer atenção e, principalmente, 
reavaliação sobre suas posturas e decisões. 

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana são ativadas experiências 
profissionais e metas importantes. Fique at-
ento a tumultos de informações que podem 
gerar fofocas ou comentários que o deixam 
exposto. 

AMOR: Estão abertas a você experiências 
fortes do passado, um amor verdadeiro ou 
uma troca que precisa ser curada por meio 
da ressignificação.

TRABALHO: As metas e os objetivos 
profissionais estão ampliados considerav-
elmente. Para dar certo, é importante ser 
flexível e avaliar as possibilidades e informa-
ções que chegam até você. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Nesta semana são ativados estudos e 
documentos importantes, que não podem 
ser negligenciados. Mudar a sua forma de 
pensar e reavaliar as crenças são atitudes 
necessárias para injetar crescimento e 
prosperidade em sua vida. 

AMOR: A entrega no relacionamento 
passa por curas, porque existem cicatrizes 
abertas. Muito das experiências que você 
vem trocando com a pessoa amada está 
passando por um filtro emocional.

TRABALHO: A maturidade é um fator 
importante para assumir compromissos 
viáveis e novos para o trabalho. 

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Nesta semana são acionadas experiên-
cias de transformação e cortes para lidar 
com amizades ou projetos. 

AMOR: O campo afetivo passa por mu-
danças, principalmente por causa da en-
trada de uma pessoa nova. Se não for o 
seu caso, se estiver numa relação estável, 
é importante saber que o casal está numa 
fase nova.

TRABALHO: Você está em crescimento 
e a sua imagem profissional fica cada dia 
mais forte e evidente. A sua evidência pode 
incomodar algumas pessoas, então você 
precisa se desenvolver para que essa ex-
periência não interfira negativamente.

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana são ativadas experiências 
no trabalho e na sua rotina. É importantís-
simo avaliar regras, normas e documentos 
importantes para o seu desenvolvimento. 

AMOR: Você está sob uma nova frequên-
cia vibracional, e isso é positivo, porém é 
preciso avaliar as expectativas que você 
vem projetando em si mesmo e na relação. 

TRABALHO: O trabalho é tocado signifi-
cativamente. Avalie a forma como está inter-
agindo com as pessoas do trabalho e como 
está executando as pequenas tarefas do 
dia. O cenário indica desperdícios de opor-
tunidades e documentos que não podem 
ser descartados

k

PeiXes  22/02 a 21/03

Nesta semana ficam em destaque as-
suntos trazidos pelo cônjuge, por sócios, 
por clientes ou por uma pessoa importante 
para a experiência. É essencial filtrar as in-
formações e avaliar as condições de uma 
forma ética e sábia.

AMOR: Muitas coisas passam pela sua 
cabeça, e isso vem gerando muitos conflitos 
para interagir com a pessoa amada. Antes 
de prosseguir, reflita sobre quem é você 
neste momento atual. 

TRABALHO: A coragem para mudar e 
seguir de acordo com convicções que têm 
mais a ver com você é um fator importante 
para assumir posturas viáveis no campo 
profissional.

Nesta semana são tocados projetos e en-
volvimento com amigos. É importante dar 
atenção a desperdícios ou a exageros finan-
ceiros. Fique atento a possíveis julgamentos 
que interferem nas relações com amigos ou 
na execução de projetos.

AMOR: Com o ingresso de Vênus em 
Libra, seu regente natural, ampliam-se a 
autoestima e a satisfação. A semana está 
excelente para namorar e ter disposição 
para o lazer. 

TRABALHO: A semana está aberta para 
conduzir a rotina com maior leveza, porém 
as atividades e responsabilidades são altas. 

l

Tirinha

Cruzadinha

Xis Tradicionais

Nº 8

Nº 12

Xis Calabresa

Xis Salada

R$ 13,00

Nº 9

Nº 13

Xis Coração R$ 16,00

R$ 12,00

Nº 10

Nº 14

Xis Strogonoff R$ 16,00

R$ 14,00

Nº 11 Xis Acebolado R$ 12,00

R$ 13,00

Xis Bacon

Xis Frango

Todos os Xis acompanham queijo, alface, ovo, 
tomate, milho, ervilha, ketchup, mostarda e maionese

Xis Especiais

Xis Espaço do sabor
R$ 17,002 hambúrgueres, queijo, ovo, tomate, alface,

ervilha, milho e maionese

Xis À Moda da Casa
Hambúrguer de carne, frango desfiado,
calabresa, presunto, mussarela, ovo,
tomate, alface, milho, ervilha e maionese

R$ 21,00

Nº 15

Nº 16 3263 1408

Tele Entrega Tele Entrega 

9979 11569

Porções Extras no Xis

Cheddar

Requeijão

Coração

Strogonoff

Bacon

Calabreza

R$ 3,00

R$ 3,00

R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 4,00

R$ 4,00

Frango R$ 4,00

ACEITAMOS OS CARTÕES 

Fritas

Nº 18 Fritas com Queijo
(500g)

R$ 15,00

Hambúrguer

Nº 31
Hambúrguer 
Simples com Fritas 

Hambúrguer 
Duplo com Fritas R$ 15,00

Nº 32

R$ 10,00
Hambúrguer, queijo, tomate, alface e 
molho especial

Dois Hambúrguers, queijo, tomate, 
alface e molho especial

Hambúrguer 
Frango com Fritas R$ 10,00

Nº 33

Frango , queijo, tomate, alface e 
molho especial

Hot Dog

1 Salsicha 

Strogonoff

R$ 9,00

R$ 15,00

2 Salsicha 

1 Salsicha Prensado

R$ 10,00

R$ 10,00

1 Linguiça R$ 11,00

R$ 11,00

Coração R$ 15,00

2 Salsichas Prensado

Todos os Hot Dogs acompanham, molho, tomate, ovo, milho, ervilha, 
batata palha, queijo ralado, mostarda, maionese e tempero verde.

Nº 1

Nº 5

Nº 2

Nº 6

Nº 3

Nº 7

Nº 4

Rua Almada nº35 - Restinga

   

Espaço do sabor

Visite nossa página no facebook
e fique por dentro de todas as nossas ofertas 

De Terça à Domingo
 19h às 00h

De Terça à Domingo
 19h às 00h

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO

3 Xis Carne3 Xis Carne
por 

,00R$ 30  

por 

,00R$ 30  

Melhor A mbien t e e o melhor la nche

Promoção Aberto
ao meio-dia

com
Ala minutas 
e Lanches
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classificados diversos 
Vendo sobrado 2 dormitórios em 
condomínio fechado, sala, cozi-
nha, banheiro, garagem coberta, 
churrasqueira, condomínio 
fechado. Imóvel quitado, aceita 
financiamento. Av. João Antônio 
da Silveira, 855 / 10. Tratar fone: 
(51) 3364.3262 / (51) 992866795 
/ 996766191 WhatsApp. Valor: 
R$ 110 mil

VENDO CASA  a 5min do Hospital 
da Restinga, na Av. João Antônio 
da Silveira, 2960 casa 15. Ter-
reno 12 x 24m, 2 dormitórios, 
sala grande com lareira, cozinha, 
banheiro. Duas entradas, frente e 
fundos. Quiosque com churras-
queira e banheiro. Estrutura com 
laje e telhado. R$ 90 mil. Tratar 
direto com a proprietária Eliza-
bete pelo fone (51) 984174945 
ou (51) 984428394 com Getúlio

ALUGUEL

Apartamento em ótimo estado de 
conservação, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, próximo a 
comércio e terminal de ônibus. R$ 
550,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

 
Apartamento em condomínio 
com infraestrutura completa, 
estacionamento play graud, salão 
de festas, churrasqueira, portaria 
24 horas, próximo a terminal de 
ônibus. R$ 700,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp

Apartamento na Restinga, 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, ótima localização. R$ 
650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Residência em ótimo estado, na 
Restinga, 03 dormitórios, sala, 

ampla cozinha, banheiro, gara-
gem, pátio, toda gradeada. R$ 
1000,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Loja na Restinga, com apro-
ximadamente 32 m² com um 
banheiro, ótima localização. R$ 
650,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Loja na Restinga, com aproxima-
damente 150m² com mezanino, 
localizada na Av. Nilo Wulff.
Agende seu horário. R$ 2500,00. 
Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Aluga-se Loja na Restinga, 
com aproximadamente 40m². 
Preço 1.200,00 aberto a nego-
ciação. Marque sua visita. R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

VENDA

Excelente casa na Restinga, total-
mente reformada, 2 suítes, sala 
ampla, cozinha estilo americana, 
banheiro, garagem. Pronta para 
morar. R$ 150 mil. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp

Excelente oportunidade, apar-
tamento SEMI-MOBILIADO, dois 
dormitórios, sala, cozinha área 
de serviço, banheiro social, 
garagem, portão eletrônico. Ar-
-condicionado na sala.  Condo-
mínio com infraestrutura de 
churrasqueira, quiosque. R$ 115 
mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Casa na Restinga, aceita finan-
ciamento e conta com 3 dormitó-
rios, sala (com lareira), cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem gradeada (com churras-
queira). R$ 140 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Oportunidade, casa na Restinga, 
financiável, três dormitórios, ar-
-condicionado, cozinha ampla, 
dois banheiros, área de serviço, 
pátio totalmente cercado, gara-
gem pra dois carros. Próxima a 
escola, ponto de ônibus, mer-
cado, etc. R$ 185 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Sobrado geminado em condomí-
nio fechado na Restinga; conta 
com dois dormitórios, sendo um 
suíte, cozinha ampla, banheiro, 
sala, área externa com lavanderia 

e churrasqueira e uma vaga para 
estacionamento (box). Imóvel 
financiável. R$ 100 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

Casa no pátio, localizada na 4° 
unidade da Restinga, dois dor-
mitórios, sala ampla, cozinha, 
dois banheiro, área de serviço, 
sala com opções para comer-
cio, garagem, casa de esquina, 
com espera para segundo piso. 
R$ 120.000,00.Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950- Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp.

CASA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO NO BAIRRO RESTINGA. 
Imóvel de dois dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha,vaga para 
veículo, portão eletrônico, ar-
-condicionado, para carro, toda 
gradeada. R$ 110.000,00.Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950- Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp.

APROVEITE A OPORTUNIDADE! 
LINDA CASA COM PÁTIO EM 
CONDOMINIO FECHADO, ACEITA 
FINANCIAMENTO (consulte con-
dições). Agende sua visita! Vale 
a pena conferir. Casa dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, lareira, vaga para veículo. 
R$ 150.000,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950- Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp.

Casa aceita financiamento e 
conta com 3 dormitórios, sala 
(com lareira), cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem gra-
deada (com churrasqueira). R$ 
140 mil. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

aluguel

veNda
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