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diSTRiBUiçãO
gRaTUiTa

Escrevendo a história do Bairro

1 ExEMplaR pOR pESSOa

Vitrine na Balada - Pág 12
Confira as fotos do Jantar Baile de 
Solidariedade do Abrigo João Paulo II

Eleições 2018 - Pág 8Saúde - Pág 5
Perfil dos candidatos ao Governo 
do Estado

Pronto Atendimento em traumatologia no 
Hospital da Restinga está funcionando

Aqui tem de tudo

Loja Restinga: 
Av. João Antônio da Silveira, 1861

Fone: 51 3250 5023

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

Fone: 51 3268 5000

Utilidades para o Lar 
Presentes
Bazar 

Brinquedos
Doces

Artigos Para Festa  
Embalagens
Material Escolar 

www.armarinhogaucho.com.br

(51) 99386.1766
(51) 3266 3266 

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine

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

Página 4

Cavalgada com cavalos brancos em homenagem 
à Nossa Senhora Aparecida e São Jorge

PROGRAMAÇÃO: 
20h - Inauguração da Galeria dos
Diretores nas dependências da  Escola  
20h30 - Cerimonial de Abertura
21h - Jantar
Após o Jantar - Música e Dança

CARDÁPIO:
Churrasco, galeto, salsichão e saladas

LOCAL: 
Av. Heitor Vieira, 494

Belém Novo

INGRESSO:
Adulto: R$ 35,00

Crianças de 07 a 10 anos R$ 20,00

19 DE OUTUBRO

SEXTA-FEIRA
SALÃO PAROQUIAL DE BELÉM NOVO

ESCOLA HORTO MADRE RAFFO

Festa dos 
60 ANOS

Sorteio de brindes
durante a festa

Anos

MADRE RAFFO
1 9 5 8 - 2 0 1 8
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insc. municipal: 54569621

Editor:
Valtencir Oliveira da Cruz
CRA 31906 - DRT 16109

diagramação:
William Silva
Ananda Seevald

O que você deve observar antes de anunciar:

Comprovação de tiragem e distribuição nas sinaleiras atingiu 
mais leitores e melhorou o resultado dos anunciantes
Desde maio o Jornal Vitrine Extremo sul está sendo distribuído nas sinaleiras, nos moldes do Jornal metro, num formato de dis-
tribuição direto ao leitor e que funciona em várias partes do mundo, especialmente na Europa.

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 
estudos chegaram à conclusão que 50% dos exemplares são perdidos se não distribu-
ídos 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 produz pauta no seu bairro, ele acaba conhecendo a região, 
além de gerar emprego. matérias retiradas da internet podem não produzir 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?

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. 

No Jornal Vitrine Extremo Sul, 
foram escolhidos dois pontos 
de distribuição: rótula da Av. 

Juca Batista com Av. Eduardo Prado 
e sinaleira da rótula da Estrada da 
Costa Gama com Estrada Edgar Pires 
de Castro. Com a entrega de apenas 
um jornal por veículo. Desta forma 
evitamos perdas e mais pessoas pas-
sam a ter acesso à informação. Lem-
brando que o conteúdo jornalístico do 
jornal Vitrine é de editorial próprio, 
não sendo notícias que o leitor já viu 
na internet, além disso, são notícias 
específicas da região, não repercutidas 

na grande mídia. O Jornal Vitrine valo-
riza o que é feito na região do extremo 
sul, por pessoas do extremo sul, mas 
obviamente com algumas notícias que 
são de interesse comum para toda a 
cidade.

A comprovação da tiragem conti-
nua sendo feita, e na edição 78 foi na 
Madkasa Materiais de Construção, que 
é uma das empresa do ramo mais tra-
dicionais da região. Cleomar da Rosa e 
Kahoã Rosa Brito fizeram a auditoria, 
comprovando que haviam 20 pacotes 
de 250 jornais cada, totalizando 5000 
exemplares. Cleomar conferiu também 
a nota fiscal emitida pela Zero Hora, 
onde também confirmou a quantidade. 

A Madkasa Materiais de Construção está localizada na Estrada 
Edgar Pires de Castro, 4280 e atende pelos telefones (51) 
3267.1081, 3250.5081 e 981810245WhatsApp.

Distribuição na rótula da Av. Eduardo Prado com Av. Juca Batista
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CPIJ 11 vezes Campeão Gaúcho
Pelo 11º ano seguido a equipe de karate do Centro de Promoção da infância e Juventude (CPiJ) venceu o Campeonato Estadual. 
O feito ocorreu no sábado (15/09) no grêmio náutico gaúcho, na Av. Praia de Belas e mais uma vez não teve pra ninguém.  Desde 
de 2008 o CPiJ vem acumulando títulos e mais do que nunca é a equipe a ser batida. 

Formada por jovens da periferia, 
a equipe não conta com a es-
trutura de outras equipes, mas 
conta com uma força e técnica 

que vem do coração. Como técnico geral 
o professor Charles de Moura Milczarek 
conta com outros técnicos como Leonar-

do Silveira, Amanda Durant, Sabrina Ba-
cedo e GislainaCapeletti, que se dedicam 
a passar para a garotada os fundamen-
tos do esporte, a disciplina e sobretudo 
o exemplo, pois alguns deles já passa-
ram pelo mesmo processo com o Sensei 
Charles. Para quem não sabe, SENSEI 
significa “aquele que nasceu antes”, sig-
nifica experiência e é um título de honra 
para um professor ou um mestre. 

A equipe levou 41 atletas treinados 
pelos técnicos já citados, todos forma-
dos pelo Sensei Charles e disputou com 
mais de 20 clubes do rio Grande do Sul. 
Agora a equipe do CPIJ já começa a se 
preparar para defender o título da Copa 
Canoas. 

Quando vejo a equipe do CPIJ acumu-
lando títulos no Karate, me vem à mente 
o filme 'Rainha de Katwe' que retrata a 
história real de uma menina pobre de 
Uganda que supera obstáculos para se 
tornar uma campeã do tabuleiro de xa-
drez, transcende o jogo em si. O CPIJ le-
vou para o campeonato 41 reis e rainhas 
da Restinga, pois é assim que deveriam 
ser vistos apesar de não terem a aten-
ção da grande mídia como teve a jovem 
Phiona no filme. Parabéns aos jovens 
meninos e meninas do CPIJ e seus mes-

tres por mais este feito. E r e c o -
mendo ver o filme citado que retrata a 

história de muitos jovens da Restinga 
que se destacam hoje, especialmente no 

Campeonato foi Realizado no Grêmio Náutico Gaúcho e reuniu mais de 20 equipes

Mais uma vez no topo de pódio Garotada exibe os troféus e medalhas com orgulho

FGK – CAMPEONATO ESTADUAL 
15 DE SETEMBRO DE 2018 

GREMIO NÁUTICO GAÚCHO 

PORTO ALEGRE - RS 

 

QUADRO GERAL DE MEDALHAS 
 
 

 

COLOCAÇÃO ENTIDADE OURO PRATA BRONZE TOTAL DE 
MEDALHAS 

1° CPIJ 21 19 14 54 

2° G. N. GAUCHO 16 11 5 32 

3° KARATE SUL 15 3 6 24 

4° HACHIMAN 8 3 5 16 

5° ABCEPAKES 8 3 0 11 

6° HONSHIN-KAI 6 5 2 13 

7° SPORTSCENTE 6 3 1 10 

8° ASKAB 6 2 7 15 

9° COL. MILITAR 5 0 2 7 

10° TORA 4 4 7 15 

11° SHIDO-KAN 4 2 6 12 

12° OLYMPIKA 3 7 10 20 

13° AKPM 2 4 3 9 

14° PEDRO BARAT 2 0 1 3 

15° KAMAE 1 5 7 13 

16° KENSHUKAI 1 0 3 4 

17° ACM 1 0 3 4 

18º KUROYAMA 1 0 1 2 

19º SANTIAGUENS 1 0 0 1 

20º STDIO MASTER 0 2 1 3 

21º S. C. INTER 0 0 2 2 

 

Fotos: Divulgação CPIJ

Super Kan e Parati entregam três motos zero 
km e 15 vales compra de R$ 1.000,00 cada
na tarde do sábado (13/10), 18 clientes sortudos das três lojas do Super kan, foram contemplados com três motos zero km e R$ 
15.000,00 em vales compra. 

As duas promoções 
começaram em 
setembro, mês de 
aniversário de 34 

anos do Super Kan, sendo fina-
lizadas no dia 13 de outubro, 
com sorteios públicos em cada 
uma das lojas. Os vales com-
pras foram promoções próprias 
das lojas e as motos foram atra-
vés de parceria com a Parati aos 
consumidores que compraram 
Suco Trink nas lojas Super Kan, 
e obviamente que preenche-
ram os cupons corretamente 
habilitando-se a concorrer aos 
prêmios. 

O sorteio começou as 17h45 
na loja da Av. Nilo Wulff com o 
sorteio de 5 vales compra de 

R$ 1.000,00 cada. Para con-
correr aos prêmios, o cupom 
deveria constar os dados do 
cliente, como nome, endereço 
e telefone, além da resposta 
da pergunta “Qual o mascote 
do Super Kan?”, que é o Can-
guru. Luis Antônio O. Fo Hing, 
Helenita S. Pinheiro, Maria Luci 
Pinheiro, Rosali Murani e Carlos 
Alberto Alves, foram os cinco 
ganhadores. Logo em seguida 
foi realizado o sorteio da moto 
Honda Titan 125 CC, e Sergio A. 
C. Santos foi o ganhador. 

O outro sorteio foi realizado 
na loja da Av. João Antônio da 
Silveira, onde Giovani Araijo, 
Aline Bica, Margareth S. Silveira, 
Edson Lauri Bello e Kamilly, 

ganharam os vales compra de 
R$ 1.000,00 cada. No sorteio da 
moto o sortudo foi Natã Souza.

Já na loja da Edgar Pires da 
Castro na Hípica, Viviane Tere-
zinha de Souza, Valci, Cátia 
Cileni de Souza, Talles e Ana 
Maria C. dos Santos, ganharam 
os vales compra de R$ 1.000,00 
cada. A moto foi sorteada para 
Dona Juraci S. de Lima. 

Todos foram contatados 
imediatamente para retirarem 
seus prêmios e no caso das 
motos, preencher a documenta-
ção exigida para a transferência 
junto ao Detran. 

Os três ganhadores das 
motos se reuniram na loja da 
Hipica, comemoram a sorte 
grande e tiraram fotos com os 
representantes do Super Kan e 
da Parati. 

Os cupons sorteados foram 
escolhidos por crianças esco-
lhidas aleatoriamente, que 
acompanhavam seus pais em 
compras nas lojas e obedeceu 
criteriosamente o regulamento 
aprovado pela Caixa Econômica 
Federal, órgão que autoriza as 
promoções comerciais. 

 O Super Kan e a Parati, 
parabenizam os ganhadores 
que ao preencherem os cupons 
mostraram que são clientes 
fiéis das lojas Super Kan e de 
produtos da marca Parati e 
que confiam nas marcas que 

são sólidas e reconhecidas no 
mercado, mas que juntas ficam 
ainda mais fortes e podem ofe-

recer não só produtos de qua-
lidade, mas também momentos 
de alegria como este. 

Fotos: Valtencir Cruz

Três ganhadores das motos com representantes do Super Kan e Parati Crianças que acompanhavam seus pais em compras nas lojas, fizeram os sorteios 

As crianças pegavam os cupons que eram jogados para cima
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A 
cavalgada saiu por volta 
das 14h30 da Boa Vista, 
na estrada do Lami, 
esquina com Beco da 

Vitória, seguindo até o Templo de 
Aparecida no complexo de templos 
de Mestra Tala.

Chegando lá, dezenas de devo-
tos de Nossa Senhora aparecida, 
aguardavam os cavaleiros que 
receberam as palavras e orações 
da Mestra que agradecia à Nossa 
Padroeira.

Com a palavra, Armando agra-

deceu ao público e aos cavaleiros, 
já fazendo o convite para dia 23 de 
abril acompanharem e participarem 
da cavalgada em homenagem `a 
São Jorge, o santo guerreiro.

No tempo, Mestra Tala, como 
sempre, fez suas orações, levando 
palavras otimistas e de conforto a 
todos que ali estavam, destacando a 
influência da internet nas crianças. 
“O acesso a internet pode ser uma 
dádiva para o bem, mas também 
pode ser um portal para disseminar 
o mal. Devemos evitar que crianças 

tenham celular muito cedo, deve-
mos estimulá-las a brincar. A inter-
net pode ser muito perigosa para as 
crianças”, finalizou a mestra. 

O Templo Universal da Paz Pai 
Francisco de Luanda - Tala é um 
complexo composto por mais de 
30 templos religiosos, sendo fun-
dado em 1950, no bairro Lami, no 
extremo sul de Porto Alegre.

Mantendo o caráter de universa-
lidade que lhe dá o nome, o Tem-
plo tem como objetivo promover 
a caridade, a saúde e o bem estar 

das pessoas, sem qualquer tipo de 
discriminação.

Dentro de sua programação, são 
celebradas festas religiosas, sessões 
de umbanda, passes magnéticos, 
atendimento pessoal e várias outras 
atividades que lhe concedem um 
caráter de extrema seriedade.

Mestra Tala com o tradicionalista Armando Fraga da Rocha

Cavalgada com cavalos brancos em homenagem 
à Nossa Senhora Aparecida e São Jorge

Uma cavalgada de cavalos 
brancos foi organizada pelo 
tradicionalista e empresário, 
Armando Fraga da Rocha, 
junto com Tempo Universal 
da Paz Pai Francisco de 
Luanda de Mestra Tala em 
homenagem a nossa Senhora 
Aparecida e aos 25 anos da 
Cavalgada de São Jorge. 

A caminho do Templo de Nossa Senhora aparecida, no complexo de tempos de Mestra Tala

Fotos: Valtencir Cruz

O Templo Universal da Paz Pai Francisco de 
Luanda está localizado na Rua Luis Correa da 
Silva, 220 - Bairro Lami 
Fones (51) 3258-6270 ou 3258-6345

Dr. Thiago é o representante do Extremo Sul e Restinga 
na Assembleia Legislativa do RS
nascido em Porto Alegre, o médico hoje com 46 anos, foi criado no interior gaúcho, em cidades como Passo Fundo, Canela 
e Osório. Retornou à Capital para cursar medicina na UFRgS e Direito na PUC. É perito médico legista no Estado e médico 
concursado da prefeitura de Porto Alegre, atuando, desta forma, em duas das frentes mais fragilizadas da sociedade.

Assumiu seu primeiro 
mandato como vere-

ador da capital em 2008, 
somando 6.100 votos, sendo 
o 23° candidato mais votado 

de Porto Alegre.
 Nas eleições de 2012, 

o número praticamente 
dobrou, com 11.935 votos, o 
quinto vereador mais votado 

da Câmara e o segundo do 
partido, o PDT. Em 2013 foi 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Porto Alegre, esco-
lhido pela unanimidade dos 
vereadores.

Em 2014 concorreu para 
Deputado Estadual fazendo 
23777 pelo PDT, mas ape-
sar da expressiva votação, 
não se elegeu em função do 
desempenho da legenda.

Dr. Thiago Duarte foi 
o terceiro vereador com 
o maior número de votos 
nas eleições de 2016 para a 
Câmara Municipal de Porto 
Alegre, com 12669, desta 
vez pelo Partido Demo-
cratas (DEM). Em seus três 
mandatos, apresentou, até 
o momento, 57 projetos de 
lei, 34 deles aprovados e 
mais de 4.000 Pedidos de 
Providências protocolados. 

Foi presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de 
Porto Alegre e presidiu as 
Comissões de Saúde e Meio 
Ambiente (2011 e 2014), 
Defesa do Consumidor e 
Direitos Humanos (2016), 
Comissão de Constituição e 
Justiça (2018) e Presidente 
da Escola do Legislativo 
Julieta Batistioli nos anos de 
2016 e 2017.

Dr. Thiago sempre man-
teve o propósito em dispo-
nibilizar saúde para todas 
as pessoas de forma que o 
atendimento médico che-
gue às regiões mais remotas 
onde o poder público geral-
mente deixa de atuar. Suas 
experiências deixam claro 
que o que se faz em Porto 
Alegre pode ser estendido 
para todo o Rio Grande do 
Sul. Com esta visão concor-

reu em 2018 para Depu-
tado Estadual pelo Partido 
Democratas (DEM), sendo 
eleito com 27907 votos, 
sendo o Deputado Esta-
dual mais votado do DEM, 
fazendo 17,22% dos votos 
da zona 161 que compre-
ende a Restinga e Extremo 
Sul, suas principais regiões 
de atuação política e onde 
atende como médico. “Meu 
principal objetivo atuando 
na saúde é evitar que doen-
ças curáveis se tornem incu-
ráveis pela dificuldade de 
acesso ao sistema de saúde”. 
Disse Dr. Thiago ao Jornal 
Vitrine. 

Editor Valtencir Cruz e Dr. Thiago na redação do Jornal Vitrine

geral
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Pronto Atendimento em traumatologia no Hospital da 
Restinga está funcionando desde 24 de setembro
A população do Extremo-Sul de Porto Alegre começa a conta a partir da segunda-feira (24/09), com serviço de Pronto Atendimento 
em traumatologia e ortopedia. O serviço ofertado pela prefeitura e realizado pela Associação Hospitalar Vila nova, responsável pela 
gestão do Hospital Restinga e Extremo-Sul, funcionará 12 horas por dia, das 7h às 19h, de segunda a sábado. Antes, os pacientes 
com pequenas fraturas precisavam se deslocar até o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, localizado a mais de 20 km de distância 
da Restinga.

S
erão realizadas 1,2 mil 
consultas por mês, am-
pliando a oferta nes-
ta área que é uma das 

maiores necessidades no 
município. 
Para o prefeito Nelson Mar-
chezan Júnior, esta é mais 
uma entrega que visa a be-
neficiar toda a população: 
"Estamos qualificando e am-
pliando o atendimento na ci-
dade para que as pessoas te-

nham médico perto de casa 
e não precisem se deslocar 
20 quilômetros para ter um 
atendimento em traumatolo-
gia, por exemplo. Este é um 
caminho de racionalidade de 
todo o sistema de saúde da 
Capital", disse. 

O local vai oferecer aten-
dimento de média comple-
xidade para qualquer pessoa 
que chegar na hora, além 
de consultas reguladas pela 

Central de Consultas do Mu-
nicípio, reduzindo a fila de 
espera por especialista na 
área. Para o secretário de 
saúde, ErnoHarzheim, trata-
-se de mais uma entrega 
pública de alta qualidade, 
desenvolvida pela inciativa 
privada: “Este é um novo ca-
minho na saúde pública do 
Brasil. O contrato firmado 
com o Vila Nova servirá de 
exemplo para outras gestões 
e, o principal, vai entregar 
para a população um serviço 
que estava represado há 35 
anos”, completou. 

O atendimento irá abran-
ger desde o tratamento até 
a indicação de necessidade 
cirúrgica. Casos de maior 
gravidade e que necessitem 
de procedimentos cirúrgi-
cos, serão encaminhados 
para as Centrais de Regula-
ção Ambulatoriais. A Asso-
ciação Hospitalar Vila Nova 
assumiu a gestão do hospi-
tal há um mês e já conseguiu 
aumentar em 15% o atendi-
mento em pediatria e 20% 
o atendimento adulto, mas 
o presidente da instituição, 
Dirceu BeltrameDal'Molin, 
garante que vai melhorar 
ainda mais o serviço: “Já 
reduzimos bastante, mas 

vamos melhorar ainda mais 
o tempo de espera na emer-
gência e aumentar o número 
de atendimentos”, explicou.

No dia 1º de outubro se-
rão abertos mais 10 leitos 
de UTI, completando os 111 
leitos que o Hospital Restin-
ga Extremo-Sul oferece para 
a população, que representa 
um aumento de 79% em rela-
ção a gestão anterior. A ins-
tituição implantou também 
quatro blocos cirúrgicos e 
está aumentando a oferta de 
exames mensais em 147%.

Também participaram do 
evento o secretário de comu-
nicação Orestes de Andrade 
Júnior; o adjunto da saúde, 
Pablo Stürmer; o diretor-ge-
ral do Hospital, Paulo Fer-
nando Scolari; a diretora as-
sistencial Andrea Volkmer; 
representante do Tribunal 
de Justiça Militar, Dilnei 
Venturini; diretor-médico 
Carlos Henrique Casartelli e 
o coordenador do grupo de 
traumato-ortopedia Almiro 
Brito. 

Traumatologia funcionará 12 horas por dia, das 7h às 19h, de segunda a sábado

Direção do Hospital da Restinga com o Prefeito e Secretários Municipais

Fotos: Valtencir Cruz
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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 Mantenedor o Condominío Terraville “Um Condominío 
com Responsabilidade Social”.

Desfile Farroupilha do Extremo Sul
Na manhã do dia 09 de 

Setembro, a Avenida Heitor 
Vieira em Belém Novo, ficou 
lotada para acompanhar o 
tradicional Desfile Farrou-
pilha do Extremo Sul, onde 
o NCC Belém foi represen-
tado com aproximadamente 
50 pessoas, beneficiários, 
voluntários e colaboradores.

NCC representado no Desfile Farroupilha do Extremo Sul

Fotos: Divulgação NCC

Ciranda Escolar no Parque da Harmonia

No dia 13 de setembro, 
os alunos do projeto patro-
cinado pelo Instituto Cyrela 
do 3° e 4° anos participaram 
da Ciranda Escolar no Par-
que da Harmonia. O NCC 
agradece a Viação Belém 
Novo, ao Movimento Tradi-
cionalista gaúcho e o Piquete 
de tradições gaúchas oitava-
dos no balcão.

Atividade foi no Acampamento Farroupilha

Formatura dos cursos de Manicure e Informática Básica
Na noite de sexta-feira (14/09), foi 

realizada a formatura do 2º Ciclo de 
2018 dos Cursos de Manicure e Informá-
tica Básica. O evento contou com a pre-
sença de personalidades como: Geórgia 
Valkmer (Assistente Social da Diretoria 
do Trabalho, emprego e renda e gerente 
de qualificação profissional), Elisabete 
Domingos Vaz (Psicopedagoga e Gerente 
de Projetos e Convênios do SINE Muni-
cipal), Denise Flores (Coordenadora 
para a inclusão Digital as Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Esporte), Major 
Macarthur Vilanova (Comandante do 21º 
Batalhão de Polícia Militar) e a diretoria 
do NCC Belém Novo. Diversas autoridades participaram da formatura

Almoço no Piquete da Amizade
No dia 19 de Setembro, os 

alunos do Projeto Auxiliar Admi-
nistrativo, professores, diretoria 
e educandos Trabalho Educativo 
junto com o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de vín-
culos saborearam um delicioso 
galeto com saladas em come-
moração à semana farroupilha. 
A tarde realizaram uma tarde 
de conversas sobre o Setembro 
Amarelo, com a estagiária de 
Psicologia do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS), 
Vera Maria Ardais da Silva.

O Piquete da Amizade estava na Praça Central de Belém Novo

geral
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DEUS EXISTE!
Deus não é uma invenção do cérebro humano. Questionar a existên-
cia de Deus é oportuno, pois sabemos que a ciência cada vez mais 
se volta para a espiritualidade. O ateísmo, tão em moda na primei-
ra metade do século XX, começou a implodir nas últimas décadas. 
Hoje, o homem está com mais sede para questionar e procurar o 
Autor da vida. Um dos motivos que promove essa procura é o vazio 
e o buraco, que a aplicação da ciência deixa no coração do homem. 
nunca a ciência avançou tanto e nunca o homem esteve tão exposto 
às perturbações emocionais e tornando-o tão vazio e tão perdido na 
compreensão do sentido de sua vida. O mundo moderno estimula 
excessivamente a emoção humana, mas não produz emoções es-
táveis, ricas e singelas. nunca os cientistas se voltaram tanto para a 
ideia de Deus como nestes últimos anos. muitos creem que há uma 
“força superior” da existência por trás do mundo físico, que explica 
seus paradoxos. A teoria quântica da física concebe a ideia de que há 
um Deus no comando do Universo. Os físicos têm suas razões para 
crerem em Deus. Os pesquisadores da área da psicologia têm ainda 
mais motivos para crerem na existência de Deus. Contudo, as maiores 
evidências de que há um Deus no Universo não estão no universo 
físico, mas na alma humana. no campo da mente e da emoção mui-
tas manifestações escapam do controle lógico e do conhecimento 
científico. Há um campo de energia que está dentro do homem – o 
do espírito e o da alma – que não podem ser explicados apenas pela 
lógica do cérebro, da física e muito menos pela lógica da matemática. 
A alma humana não é química. A ideia de Deus não é uma invenção 
de cérebro evoluído que resiste ao seu fim existencial. Há algo em nós 
que coabita, que coexiste e que interfere com o cérebro, mas que ul-
trapassa seu limite. Algo que clama pela continuidade da vida. mesmo 
quando alguém pensa em suicídio, há algo no interior que clama pela 
imortalidade. Ao se analisar a personalidade de Jesus, percebemos 
que Ele chegou ao limite da sabedoria, ao ápice da tranquilidade e ao 
topo da serenidade, em um ambiente tenso e hostil, onde imperavam 
as mais dramáticas violências físicas e psicológicas. Jesus realmente 
foi um vencedor e nós também podemos ser. Se estivermos no cami-
nho da Verdade, seguiremos os passos de Cristo.

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

Cd “propósito e potencial”: Você sabia que o 
Criador trabalha com plano e propósito? Você foi 
criado para realizar algo que apenas você será ca-
paz. isso mesmo! Deus colocou em você uma se-
mente que produzirá muitos frutos. As mensagens 
do CD Propósito e Potencial nos capacitam a des-
cobrir o nosso propósito de vida e a desenvolver o 
nosso potencial. Seja uma pessoa feliz e realizada!
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Paróquia Nossa senhora 
de Belém Novo
na sexta-feira (14/09) a Paróquia nossa Senhora 
de Belém inaugurou o Crucifixo com a imagem de 
Jesus Cristo, medindo 1,91m. Cruz: 3,29m x 1,94m. 
A obra é do Artesão Cleider Souza, de goiânia (gO); 
Projeto da Cruz, do Arquiteto Cristiano Fabris, de 
guaporé (RS); fabricação, Pintura e instalação da 
Cruz, de Ars Restaurações, de Salvador do Sul (RS), 
com iluminação, de JP instalações Elétricas

A 
inauguração ocorreu com 
uma Missa de Exaltação 
da Santa Cruz, com cele-
bração presidida por Dom 

Aparecido Donizete, Bispo Auxiliar 
de Porto Alegre. “A inauguração 
deste Crucifixo é um momento his-
tórico para nossa paróquia”, disse 

Crucifixo, fixado acima do altar, impressiona pela beleza e o 
tamanho

Foto: Valtencir Cruz

o Padre Thiago Fran-
cesco. 

Fundada em 1876, 
a Paróquia este ano 
completou 142 anos 
comemorados com 
uma série de ativida-
des que marcaram 
esta data tão impor-
tante pra os religiosos 
da região estre os dias 
05 e 09 de setembro. 
A instalação do Cru-
cifixo embora esti-
vesse fora da semana 
de comemoração da 
Padroeira do bairro, 
pode ser dizer que é 
uma forma de encer-
rar com chave de ouro 
os festejos de Nossa 
Senhora de Belém. 

Considerado um 
ponto turístico e his-
tórico de Belém Novo, 
Paróquia está loca-
lizada na Av. Heitor 
Viera, 494, em frente 
à praça central do 
bairro. 

Infoxicação: mais um mal da 
modernidade

Você já teve a sensação de que não está 
conseguindo ler todas as informações 
que estão a sua disposição todos os dias?

Isso causou alguma ansiedade em você?

Cuidado! Você está em risco de sofrer de 
INFOXICAÇÃO!

Infoxicação?! O que é isso?!

Esse conceito foi criado 
por um físico espanhol, Alfons 
Cornella em 1996 para desig-
nar a situação em que uma pes-
soa tenta receber e analisar um 
número de informações muito 
maior do que seu organismo é 
capaz de processar.

Apesar de estar tentando 
captar o máximo de informa-
ções possível, a pessoa fica com 
a sensação que está desatuali-
zada e sofre com isso sentindo-
-se culpada.

Segundo especialistas da 
Universidade de Berna partici-
pantes da Mostra da Comuni-
cação de Berna na Suíça (2012), 
um ser humano tem a capaci-
dade máxima de ler 350 páginas 
por dia, caso faça apenas isso o 
dia inteiro!

Entretanto, o volume de 
informações que recebemos 
diariamente através de: inter-
net, redes sociais, WhatsApps, 
e-mails, revistas, jornais, rádio, 
televisão é de cerca de 7.355 
gigas, que é o equivalente a 
bilhões de livros!

Além de causar problema 
para a saúde da pessoa, que 
tenta captar mais informações 
do que é capaz de receber, ana-

lisar e efetivamente usar, esse 
problema é um dos principais 
responsáveis pela difusão cada 
vez maior e mais rápida das 
fake news, que tanto mal tem 
ocasionado a pessoas e socie-
dade como um todo.

Assim sendo pode-se afir-
mar que essa nova doença da 
humanidade, chamada pelo psi-
cólogo britânico David Lewis de 
Síndrome da Fadiga Informativa 
é um sério problema de saúde 
pública, com tendência de se 
agravar cada vez mais.

Embora seja um problema 
grave em crescimento, desco-
nheço iniciativas governamen-
tais visando controlar essa 
situação.

Alguns indivíduos isola-
damente tem percebido o pro-
blema e tem tentado reduzi-lo 
com algumas medidas que jul-
gam serem adequadas, mas as 
empresas já sentiram que esse 
problema está atingindo prin-
cipalmente seus executivos de 
alto escalão e causando nos 
mesmos ansiedade, dúvidas, 
danos nas relações pessoais, 
baixa satisfação no trabalho e 
muitas vezes gerando informa-
ções falsas que irão prejudicar a 

própria empresa.
Algumas empresas preo-

cupadas com o problema têm 
tentado controla-lo através de 
orientações de como lidar com 
esse tsunami de informações 
recebidas diariamente e suge-
rem como medidas essenciais:

Nunca divulgue uma infor-
mação sem checar se é ou não 
verdadeira.

Escolha com cuidado as 
fontes das informações que pre-
tende obter.

Divulgue apenas conteúdos 
atualizados e que possam aju-
dar pessoas.

Na dúvida não repasse essa 
informação.

Não fique ansioso por não 
conseguir saber tudo de tudo. 
Ninguém no mundo sabe!

A cada dia que passa fica-
remos mais ignorantes do con-
junto de todas informações 
disponíveis e isso não vai mudar.

Decida o que você precisa 
saber ou gosta sobre essas 
informações e vá busca-las, mas 
com muito bom senso e dentro 
da sua capacidade humana.

Lembre-se, você não é um 
computador!

Antonio Monteiro é médico clínico geral e preventivista formado pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

direcao@madreraffo.com.brfacebook.com/madreraffo

Rua Dr. Carlos Flores, 53 | Porto Alegre | Belém Novo | Brasil

051 3259-1113

Anos
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Aprender
nos aproxima
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Venha para o Horto Madre Raffo 

Agende uma visita 
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proposta pedagógica! 
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Perfil dos candidatos ao Governo do Estado 
nestas eleições de 2018 as atenções da mídia estão voltadas para a Presidência da República com a disputa acir-

rada de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), mas não podemos esquecer que temos a disputa ao governo do 
estado e estaremos escolhendo quem vai governar o Rio grande do Sul pelos próximos quatro anos. Esta escolha é tão 
importante quanto a escolha presidencial, por isto, trouxemos informações do perfil dos candidatos. Apenas informações 
isentas de quem são, como começaram a carreira política e qual sua linha de administração proposta para o estado. 

Conheça os candidatos:

José Ivo Sartori (MDB)

José Ivo Sartori tem 70 anos e 
é formado em Filosofia. Nasceu na 
Linha Amadeu, distrito de São Mar-
cos, na serra gaúcha.

Aos 13 anos, quando fazia parte 
da juventude católica, mudou-se 
para Antônio Prado para integrar o 
movimento estudantil. Começou na 
política em 1976, quando foi eleito 
vereador de Caxias do Sul.

Também foi deputado estadual 
durante cinco mandatos consecuti-
vos e chegou a presidir o parlamento 
gaúcho entre 1998 e 1999. Foi eleito 
deputado federal em 2002, dois anos 
antes de ser eleito prefeito de Caxias, 
cargo para o qual foi reeleito em 
2008.

Concorrendo ao governo do 
estado em 2014, teve uma das mais 
surpreendentes viradas da campa-
nha, vencendo a disputa com o can-

didato à reeleição Tarso Genro (PT).
Com a eleição de Sartori, o Rio 

Grande do Sul mantém a curiosa 
marca de não ter reeleito nenhum de 
seus governadores desde a retomada 
das eleições diretas para os Executi-
vos estaduais, em 1982.

Desde 2014, aposta em uma 
administração que que busca sanas 
as finanças do estado, mas o parce-
lamento dos salários dos servidores 
é um ponto muito negativo de seu 
governo, pois além do parcelamento 
em si, causa um efeito de desânimo 
na economia, o que desacelera os 
investimentos também no setor pri-
vado. 

Sobre a eleição para Presidente 
da República, Sartori se manteve 
neutro durante a campanha de 1º 
turno, mas no 2º declarou apoio à 
Jair Bolsonaro.

Sartori defende a continuidade do trabalho para equilibrar as finanças do estado

Foto: Luiz chaves

Eduardo Leite (PSDB)

Eduardo Leite, tem, 33 anos, é 
bacharel em direito pela Univer-
sidade Federal de Pelotas e cursa 
mestrado em gestão pública pela 
fundação Getúlio Vargas. É o atual 
presidente do PSDB do rio Grande 
do Sul. Foi Vereador, presidente 
da Câmara e Prefeito de Pelotas, 
onde encerrou o mandato com 
87% de aprovação. Por ser contra 
a reeleição, indicou para suces-
sora a vice, Paula Mascarenhas, 
atual Prefeita que foi eleita em 
primeiro turno.

Leite aposta na responsabi-
lidade fiscal com promoção do 
desenvolvimento por meio de 
atração de investimentos priva-
dos para tirar o estado da crise. O 
tucano acredita que “o estado não 
deve estar em todas áreas, mas 
que deve ter papel de promoção 

social”. Além disso, Leite é a favor 
da privatização de estatais defici-
tárias, mas é a contrário à priva-
tização do Banrisul que “cumpre 
uma função pública, dá lucro, tem 
uma posição que pode ser estra-
tégica”.

Leite é acusado por seu rival 
por lavar as mãos” em relação 
a uma denúncia de fraude em 
exames de câncer em Pelotas, 
enquanto foi prefeito da cidade 
(2012-2016). O ministério Público, 
Polícia Federal e Câmara de Vere-
adores, investigam o caso que 
ainda não foi concluído.

Sobre a eleição para Presi-
dente da República, Eduardo Leite, 
desde a campanha em 1º turno, 
declarou seu apoio à candidatura 
de Jair Bolsonaro. 

Eduardo Leite defende o novo, sendo contra reeleição

Foto: wikimedia.org
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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   apro-
veitando   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 manda-
mento que hoje te ordeno, que   ames   o   Senhor, teuDeus, 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 destruti-
vos 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 con-
ceitos morais, omundo seria terrível.  Contudo, não podemos manifestar a ira 
de forma inadequada, pois Deus 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”.

Livro Livra-se da depressão: 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!

Festa para as Crianças 
no Super Bom Lami

F
oram colocadas camas 
elásticas, piscina de 
bolinhas e outros 

brinquedos para a garotada 
se divertir. Ainda foi ser-
vido refrigerante, cachorro 
quente e bolos. Tudo pode 
ser feito de forma gratuita, 
pois além de utilizar pro-
dutos do próprio mercado, 
alguns fornecedores foram 
parceiros fundamentais para 

a realização da festa. Os fun-
cionários, que atendem aos 
clientes com prazer no dia 
a dia, se engajam com mais 
dedicação ainda para poder 
proporcionar momentos de 
alegria para as crianças. 

O evento não foi apenas 
para crianças que acompa-
nhavam seus pais em com-
pras, mas para todas as 
crianças da região, em espe-

cial, da Ponta Grossa, onde 
está a sede do mercado. 

Através do Jornal Vitrine 
o Bom Lami presta um agra-
decimento em especial para 
Ione Manoel e Gabriela que 
foram voluntários e que 
me ajudaram a organizar a 
festa. 

Garotada da Ponta Grossa aproveitou a festa

Na sexta-feira (12/10), dia das crianças e de 
Nossa Senhora Aparecida, o Super Bom Lami da 
Ponta Grossa organizou uma bela festa para as 

crianças da comunidade.

Fotos: Valtencir Cruz

Teve cama elástica, piscina de bolinhas e muita guloseima
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LEBES TRANSFORMA TAPUME EM 
ARTE NA RESTINGA
Tapume que envolve prédio em construção da Lebes Restinga ganha grafitagem de artistas. Loja será 
inaugurada em novembro

Nova loja deve inaugurar em novembro deste ano

Faltando dois meses para a inauguração da tão espera-
da Lojas Lebes na Restinga, a rede de varejo fez uma ação 
muito especial no bairro, no último dia 22 de setembro. A 
Lebes convidou Paula Plim e motu (grafiteiros internacio-
nalmente conhecidos) e a artista da Restinga, Bina, para 
uma missão muito bacana: de transformar, juntos, o tapu-

me que cerca o prédio em obras da nova Lebes em um 
painel de arte à céu aberto.

 O presente, feito com cor, carinho e alegria, mudou o 
cenário da região que aguarda ansiosa a chegada de uma 
das maiores redes varejistas do sul do país.

Enquanto a obra se desenvolve, comunidade aprecia a arte do grafite

Sobre a Lebes

A 
Lebes que aten-
de pela razão so-
cial Drebes & Cia 
Ltda foi fundada 

em 1956 na cidade de São 
Jerônimo (RS), por Otélio 
Drebes. A pequena empresa 
familiar de poucos funcioná-
rios que comercializava gê-
neros alimentícios cresceu 
e se solidificou, tornando-se 
em 62 anos de história uma 
das maiores redes varejistas 
do Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina, com mais 3000 
funcionários e cerca de 1 mi-

lhão de clientes ativos.
Hoje, a rede de varejo 

Lojas Lebes está presente 
em cerca de 80 municípios 
gaúchos e catarinenses com 
mais de 160 filias, resultado 
do consistente plano de ex-
pansão que prevê a abertu-
ra de novas unidades a cada 
ano. Ao longo do tempo, a 
Lebes ampliou sua área de 
atuação e disponibiliza hoje 
uma grande variedade de 
itens na linha moda, móveis, 
eletrodomésticos, eletroele-
trônicos, entre outros. A em-

presa atua também no ramo 
de indústria de confecção 
onde produz mais de 1 mi-
lhão de peças por ano ven-
didas exclusivamente nas 
lojas Lebes. Este mix com-
pleto de produtos está bem 
representado no slogan da 
empresa: Lojas Lebes, veste 
você, veste sua casa.

O Centro Administrativo 
está localizado em Eldorado 
do Sul e ocupa uma área de 
2000 metros quadrados. Até 
2015, a estrutura da empre-
sa contava também com 4 

Centros de Distribuição (CD) 
que gerenciavam o abaste-
cimento de mercadorias à 
rede de lojas. A partir de no-
vembro deste ano, toda ati-
vidade logística da empresa 
foi unificada e centralizada 
em um novo e moderno Cen-
tro Logístico Lebes (CELL), 
um pavilhão de 19 mil me-
tros quadrados situado no 
Parque Logístico da GLP, em 
Gravataí.

Com gestão familiar pro-
fissionalizada e práticas de 
governança corporativa, a 

empresa? evoluiu durante 
toda sua trajetória manten-
do seu foco na satisfação 
dos clientes e no compro-
misso de garantir qualidade 
do atendimento e dos pro-
dutos que comercializa.

Em 2015 ocorreu a troca 
de comando da empresa que 
passou às mãos de Otelmo 
Drebes, primogênito do fun-
dador, que assumiu como 
presidente da Lebes.

Motu e Paula Paim (grafiteiros internacionalmente conhecidos) e a artista da Restinga, Bina ao centro

Fotos: Willian Soares
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PRIMAVERA: ATENÇÃO PARA OS OLHOS TAMBÉM
Flores, cores, o retorno de temperaturas mais quentes… motivos para amar a 

primavera não faltam! Porém, há casos de alergias oculares que aumentam bastante 
na estação, como a conjuntivite primaveril. Deixar de dar atenção ao problema pode 
desencadear sérios riscos para a sua visão. – Coceira freqüente;

– Vermelhidão e inchaço 
constante;

– maior produção de 
lágrimas;

– Ardor e desconforto na 
presença de luz forte.

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

Os  sintOmas dessa alergia, 
Obviamente, se apresentam nOs OlhOs:

O primeirO passO para se prOteger é identificar 
O agente causadOr. para issO, O OftalmOlOgista 
deve ser cOnsultadO. e para uma recuperaçãO 
mais rápida, tOme Os Os seguintes cuidadOs: 

– Permita a entrada do Sol e areje sua casa sempre que possível;

– Cortinas, tapetes e pelúcias podem acumular pólen, aspire-as;

– Procure usar um pano umedecido ao invés de vassoura para 
limpar o chão;

– Evite jardins e parques pela manhã, quando a ação do pólen 
é mais intensa.

Esse tipo de conjuntivite não é contagioso, portanto, não leva ao 
afastamento do trabalho e atividades do dia a dia. Contudo, se houver 
descaso, pode haver o acometimento da córnea, comprometendo a 
visão.

Quem já possui ou apresenta quadros alérgicos como bronquite, 
asma e rinite, os riscos da primavera são maiores. Essas doenças, 
associadas à chamada conjuntivite primaveril, se agravam, fazendo 
necessário o acompanhamento médico especializado.
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mais uma vez o Vitrine na Balada acontece em um evento social. 
Desta vez foi Jantar Baile de Solidariedade do Abrigo João Paulo ii ocor-
rido no  Clube do Professor gaúcho na noite do sábado (01/09).

Apesar da noite chuvosa, a festa estava muito linda, com jantar da 
melhor qualidade e com música de primeira com a Banda Uptow que 
colocou todo mundo pra dançar.

A festa que é organizada por grupos de casais voluntários, já a 14 
anos consegue reunir muita gente em prol das crianças acolhidas pelo 
Abrigo João Paulo ii, fazendo com que as pessoas possam ajudar e se 
divertir ao mesmo tempo, realizando uma ação solidária e confraternizar 
com amigos.

Parabéns por mais esta linda festa, mas principalmente pelo motivo 
pela qual é realizada.

Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura
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CASA TEDOX, especializada em 
tintas, inaugura loja na zona sul

O 
mês de outubro mal começou e já trouxe novida-
des para o comércio da zona sul de Porto Alegre. 
Trata-se da loja de tintas e complementos “CASA 
TEDOX”, localizada na Avenida Edgar Pires de 

Castro 2080, bem próximo ao condomínio Lagos de Ipa-
nema, que trabalha com toda a linha de produtos da marca 
TEDOX, tais como: 

Tintas  (Acrílica, Esmalte, Sprays, Verniz e Stain)

Anti-cupins (líquido e aerosol)]

Impermeabilizantes (Aditivo impermeabilizante, substituto 
da CAL, Hidroasfalto, TEDOXPREn, TEDOX Parede, manta Líquida, Pri-
mer, manta Asfáltica)

Solventes (Thinner, Aguarrás, Desengripante e Querosene)

Acabamentos para obras (massa Corrida, massa Acrílica, 
Selador Acrílico, Textura, fundo preparador para alvenaria e Solu-
ção Ácida para limpeza)

Complementos (Silicone, Convertedor e Removedor de Fer-
rugem, kit laminação, Catalisador, Veda Calha, Removedor de 
tinta, massa multiuso, etc).

Loja com espaço amplo, aconchegante e com profissionais treinados pelo fabricante CASA TEDOX , localizada na Avenida Edgar Pires de Castro 2080

Fotos: Valtencir Cruz

Além dos produtos da 
marca TEDOX, a loja comer-
cializa produtos para piscina 
(HIDROALL), ferramentas e 
acessórios (pincéis, rolos, 
lixas, entre outros).

Para o comércio local, 
destaca-se a importância de 
termos uma loja especia-
lizada em tintas e imper-
meabilizantes, com equipe 

qualificada e treinada pelo 
fabricante, onde se pratica 
preços acessíveis ao público. 

O Sr. Juarez, supervisor 
de vendas da loja afirma ter 
orgulho de fazer parte da 
primeira loja franqueada da 
indústria TEDOX, que tem 
mais de 20 anos de experi-
ência em produtos de qua-
lidade para o segmento da 

construção civil. 
A Casa Tedox informa 

que em breve serão realiza-
dos cursos sobre aplicação 
dos produtos. 

FIQUE LIGADO, pois a 
data das inscrições será 
anunciada aqui no JORNAL 
VITRINE.

Visite a loja, prestigie o bairro e confira as promoções de inauguração, 
temos certeza que receberá um excelente atendimento.
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

ÁRIES  21/03 a 20/04

O céu indica que você vem passando por 
um processo emocional com o propósito 
de curar os sentimentos do passado para 
buscar um novo sentido em sua vida. 

AMOR: Você encontra dificuldades de in-
teragir com a pessoa amada, o que mexe 
muito com você, entretanto suas posturas 
são direcionadas a curas e a uma nova 
forma de interagir com o seu valor. 

TRABALHO: O cenário indica novos em-
preendimentos ou um novo formato profis-
sional. Para a semana é importante ficar 
atento a negociações, trâmites importantes 
com clientes e sócios ou dificuldades para 
interagir com pessoas que interferem em 
seus resultados. 

a

TOURO 21/04 a 20/05

É uma semana para entrar em reflexão e 
internalizar os sentimentos depositados na 
família ou com pessoas próximas. Os laços 
precisam ser ressignificados. É desafiador 
lidar com parentes ou pessoas do seu con-
vívio. 

AMOR: O relacionamento vem pedindo 
adaptação e flexibilidade. Podem ocorrer 
situações que acentuam afastamentos ou 
decisões significativas, que injetam novas 
experiências a dois. 

TRABALHO: Existem oportunidades 
de trabalho e um ambiente que lhe oferta 
crescimento, entretanto você vai se sentir 
exigido. 

b

GêmEOS 21/05 a 20/06

É uma semana importante para finalizar 
investimentos ou objetivos profissionais. O 
céu indica que há bons resultados finan-
ceiros ou investimentos que edificam a sua 
autoestima. 

AMOR: O relacionamento segue com de-
safios, principalmente por conta de notícias 
ou experiências que saem do seu controle. 

TRABALHO: É importante se conscienti-
zar das contas e de possíveis investimen-
tos que vêm mexendo muito com você. 
Um planejamento vai ajudá-lo a lidar com 
a pressão. Você está em crescimento e 
recebendo excelentes oportunidades no 
trabalho.

c

CânCER 21/06 a 20/07

Você inicia a semana com a necessidade 
de se posicionar e olhar mais para as suas 
necessidades. Você segue mais sensível e 
consciente sobre como finalizar processos 
da sua vida.

AMOR: Existem duas situações acon-
tecendo: uma delas é que você está pas-
sando por um processo lindo de cura, o 
que lhe possibilita enxergar o seu valor e 
ressignificar a relação.

TRABALHO: Nesta semana é importante 
identificar o que vibra em sua essência e 
como é possível se sentir mais encaixado 
com a sua vocação. 

d

lEãO 21/07 a 20/08

Nesta semana você usa a comunicação 
para finalizar processos significativos com 
pessoas do seu convívio, como parentes, fun-
cionários ou colegas de trabalho. A comuni-
cação é um fator importante para expressar 
sentimentos.

AMOR: É importante entender que a pessoa 
amada está iniciando um novo ciclo, o que 
naturalmente vai trazer novas oportunidades 
para você. 

TRABALHO: Você inicia a semana com a 
necessidade de se posicionar no trabalho. 
Será muito exigido principalmente na intera-
ção com pessoas do seu convívio. 

e

vIRGEm 21/08 a 20/09

Nesta semana você será levado a finali-
zar processos na atuação em grupo, com 
projetos ou com amizades. Você está sendo 
reconhecido e se sente feliz com os resul-
tados que vem alcançando, entretanto é es-
sencial desenvolver a autoestima.

AMOR: É natural, para os aspectos que 
se apresentam, uma experiência afetiva e 
curativa na busca de novos valores a dois.    

TRABALHO: O cenário no trabalho ex-
ige de você coragem e poder de decisão. 
É essencial empregar vontade, energia e 
proatividade. 

f

lIBRA  21/09 a 20/10g

ESCORPIãO  21/10 a 20/11

É uma semana para exercer a fé e acredi-
tar em seu potencial. Os estudos ou uma 
interação mais forte com a sua filosofia 
de vida lhe permite desenvolver uma nova 
identidade.

AMOR: Afirmo para você que o campo af-
etivo está aberto, então você está mais sen-
sível e aberto para vivenciar experiências 
com entrega e vínculo. 

TRABALHO: Você está ansioso e preocu-
pado com os movimentos no trabalho que 
devem ser guiados com ações assertivas e 
por meio de decisões. 

h

SAGITÁRIO  22/11 a 21/12

Existe a necessidade de averiguar o setor 
material e finalizar processos como aposen-
tadoria, heranças, partilhas, financiamento 
ou qualquer tipo de bens materiais que en-
volve outras pessoas

AMOR: A pessoa amada passa por um 
processo de finalização difíceis. Vejo a pes-
soa amada sentindo dificuldades para in-
teragir com parentes ou pessoas próximas.

TRABALHO: Você precisa assumir um 
controle saudável para interagir com proje-
tos, clientes ou pessoas com quem se rela-
ciona na sua atuação profissional. 

i

CAPRICÓRnIO  22/12 a 21/01

Nesta semana são ativadas finalizações 
importantes no relacionamento. Os aspec-
tos lhe permitem curar e ressignificar a 
relação. Buscar um novo sentido vem com 
intenções de se abrir para o novo.

AMOR: O cenário indica um novo relacio-
namento, mas pode ser também inovações 
na relação já existente. É importante não re-
sistir ao novo e soltar as experiências com 
sabedoria.

TRABALHO: Fique atento a relações de 
controle ou abusivas entre chefes ou pes-
soas que interferem em suas decisões ou 
na sua própria atuação profissional. 

AQUÁRIO  22/01 a 21/02

Nesta semana você finaliza processos 
importantes com filhos, romances ou no de-
senvolvimento de sua autoestima. 

AMOR: O melhor que temos na vida é o 
amor e o compartilhamento do amor com 
uma pessoa especial. O cenário indica que 
o caminho está aberto para a troca, en-
tretanto você precisa saber fazê-lo. 

traBaLHo: É uma semana boa para to-
mar decisões no trabalho, mas você ainda 
não se sente totalmente encaixado com 
mudanças que são necessárias e que se 
acentuam no mês de outubro. 

k

PEIXES  22/02 a 21/03

Nesta semana são ativados processos 
de finalizações no trabalho, na relação com 
colegas de trabalho ou na interação com a 
sua rotina. 

AMOR: A pessoa amada passa por uma 
novo ciclo e a vida vem exigindo dele(a) 
uma nova forma de encarar a vida. A ex-
periência em si pode trazer conflitos entre 
vocês, porque ambos estão mudando o 
foco e a sua percepção sobre o todo.

TRABALHO: A semana é significativa para 
o trabalho. Se estiver em busca de oportuni-
dades, os caminhos irão se abrir. É impor-
tante ser flexível e aprender a ouvir outras 
opiniões. 

É uma semana para finalizar situações 
que colaboram com as suas metas. Você 
está sendo reconhecido e o cenário lhe 
beneficia financeiramente. O autodesen-
volvimento é fundamental para ter a con-
sciência do seu potencial. 

AMOR: O grande caos no campo afetivo 
já passou, então agora é hora de reconstruir 
uma nova história afetiva para seguir mais 
leve. 

TRABALHO: O trabalho está ótimo. Você 
passa por uma fase de crescimento e re-
conhecimento de sua vocação e talentos. A 
autoestima é um fator que deve ser desen-
volvido, principalmente o autovalor.

l

ANUNCIE AQUI!

SE VOCÊ VIU,
SEU CLIENTE TAMBÉM VERÁ

3266.3266
993.861.766

www.jornalvitrine.org

Quem deve dar limites?

Olá, leitores! meu nome é geana krause sou pedagoga e escritora 
e a partir de hoje estarei escrevendo na coluna “Educação” do Jornal 
Vitrine. Trarei muita informação, dicas e notícias sobre educação. 

Começamos como colunista com um assunto muito falado na 
mídia, o caso do professor agredido por alunos em sala de aula. Existe 
um culpado? Que é responsável por dar o limite?

Atualmente a escola vem assumindo um papel que não seria ape-
nas   exclusivo dela, mas sim compartilhado com os pais: a educação 
para a cidadania.  Resultado de anos de alguns equívocos quanto a 
educação e mudanças na sociedade, fazem com que pais por não 
quererem cometer as mesmas falhas com seus filhos, fiquem tão inse-
guros com formação dos mesmos que acabam dispensando o poder 
de decisão a terceiros. geralmente a escola é vista como um porto 
seguro, e muitas vezes recebe uma responsabilidade que de todo não 
é sua. 

Educar crianças e adolescentes não é uma tarefa fácil neste 
mundo de hoje. Onde o tempo inteiro estamos sendo bombardeados 
por exemplos que não devem ser seguidos. A pergunta é como ensinar 
aos filhos a serem cidadãos e a ter uma boa convivência social? 

O ritmo em que as informações chegam às crianças é acelerado, 
e os pais nem sempre sabem que tipo de conteúdo eles têm acesso. 
Sabemos que alguns canais de mídia, como o youtube e redes sociais 
disseminam valores que nem sempre estão de acordo com o que a 
família acha adequado ou acredita, em que situações como bulliyng 
são levadas como simples brincadeiras, ou são exaltadas situações 
em que a criança e o adolescente se sente em uma situação superior 
àquele que é diferente. A exposição a conteúdo não adequado a idade, 
em que a criança ainda está em formação e que não sabe diferenciar 
o que é certo do errado.   O que acaba por refletir entre seus pares, 
com comportamentos sociais inadequados, dificuldades de relacio-
namento interpessoal, e em casa com a dificuldades de convivência 
familiar. O inverso também ocorre, muitas vezes a criança é exposta a 
uma situação que a faz sentir inferiorizada de tal maneira, que ao se 
sentir excluída da sociedade, ela somatiza internalizando este senti-
mento, entrando em um quadro de depressão ou acaba por revidar 
negativamente através da violência. Sendo cada vez mais comum 
casos de relatos de tentativa de suicídio em crianças e adolescentes, 
casos estes em que a família apenas depois acaba sabendo o que foi 
o desencadeador, o gatilho que levou a esta situação extrema.

A falta da presença dos pais nem sempre é uma opção, e sim uma 
consequência da vida agitada que todos levam. na grande maioria das 
famílias os pais trabalham fora, sendo às vezes até em dois empregos, 
isto quando não dividem o trabalho com o estudo. A falta de tempo 
dificulta a interação entre pais e filhos. E acabam por tentar compensar 
esta falta sendo mais permissivos, para amenizar um sentimento de 
culpa que carregam. mas dar limites e ensinar o que é certo e errado é 
fundamental. Este poder que os pais possuem não pode ser deixado 
de lado, ou dispensado somente para a escola, aos pais cabe ajudar 
na formação ética deste indivíduo que está em formação. 

Quando nos deparamos com uma atitudes indisciplinadas na 
escola, isto é reflexo de algo que não vai bem. mas por vezes os pais 
ou acham que o problema e a escola ou então simplesmente largam 
a responsabilidade de educar exclusivamente para a instituição. Os 
relatos são muito em ambos os casos. Onde ao professor é imposta 
uma carga grande de responsabilidade que ultrapassa o que cabe a 
sua profissão. Sendo cobrado até atitudes que a família se sente inse-
gura em fazer.   

Pais e professores devem agir conjuntos, nas escolas é preciso ter 
um espaço de escuta e acolhida para estes pais, e não apenas fazer 
cobranças. Pois muitas vezes estes pais não sabem nem por onde 
começar. Em algumas escolas este tipo de serviço é oferecido com 
resultado positivo para a família que se sente acolhida. Lembrando 
também que os professores devem ter suporte adequado dentro da 
instituição, ou seja um serviço de orientação e supervisão que estejam 
efetivamente presentes e por dentro do que acontece em sala de aula.  
Por sua vez os pais devem estar abertos a ouvir o que a escola tem a 
dizer, e a ter segurança em enfrentar os problemas de frente. Aprender 
a dizer “não” e impor limites ajuda na formação ética dos filhos. Esta é 
uma função muito importante no processo de educação e para a vida. 
Tentar estabelecer um relacionamento de confiança com os filhos é 
um caminho que traz segurança aos pais. Em um mundo que oferece 
tantos caminhos incertos, o diálogo aberto é um objetivo a perseguir. 
não é algo fácil, mas também não é impossível. Criar um espaço para a 
escuta, que tenha também afeto ajuda a criar um maior vínculo. Educar 
aos filhos sempre será um desafio, o melhor desafio de todos!

Pais e professores devem agir conjuntos nas escolas

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

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 69,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE

P13

Compre nos Cartões sem sair de casa
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Dentosul inaugura nova clínica na zona sul
Um arraso! Assim foi a festa de inauguração da Clínica Odontológica Dentosul, ocorrida no sábado (01/09). 
A nova clínica especializada em saúde bucal está localizada no bairro Hípica.

Os convidados puderam con-
ferir as instalações planeja-
das para dar acessibilidade 

a cadeirantes e pessoas com neces-
sidades especiais, atendendo um 
público que encontrava até então 
dificuldade tanto acesso, quando de 
equipamentos adaptados. 

Roberta Capitão Coimbra, pro-
prietária da clínica, conta que no dia 
a dia atuando no segmento de odon-
tologia se deparou com muitos clien-
tes que procuravam atendimento 
somente nos casos de urgência, pois 
as dificuldades, principalmente de 
acesso se tornavam um obstáculo 
para aquele tratamento rotineiro ou 
preventivo. "Vi que este era um pro-

blema, não apenas para as pessoas 
portadoras de necessidades espe-
ciais, mas também de pessoas com 
alguma dificuldade de locomoção, 
como os idosos. Me senti na obriga-
ção de fazer alguma pela inclusão 
destas pessoas", disse Roberta.

A Dentosul iniciou as suas ati-
vidades no ano de 2004, em um 
pequeno consultório no bairro Res-
tinga, deste pequeno consultório 
nasceu a Dentosul, uma clínica odon-
tológica completa para atendimento 
para toda a família.  Atualmente a 
Dentosul é uma marca respeitada e 
de grande abrangência no mercado 
em que atua, buscando realizar 
constantes investimentos em proce-

dimentos que melhore a saúde bucal 
do nosso paciente.

Serviços:

Dica importante da Dentosul:

• Aparelhos Ortodônticos
• Laboratório de Prótese próprio
• Lentes de Contato dentais
• Piercing
• Prótese Total - Dentadura
• Prótese Parcial - Removível
• Raio X
• Estética Facial (botox)

É com seis meses de vida que 
começam a aparecer os primeiros 
dentinhos do bebê. E é também 
nesse momento que deve acontecer 
a primeira visita ao odontopediatra.

Normalmente, os dois dentes 
inferiores da frente são os primei-
ros a nascer, seguidos pelos dois de 
cima. Até os dois ou três aninhos 
de vida da criança vão surgindo os 
outros dentes de leite.

Os odontologistas recomendam 
que crianças e adolescentes visitem 

o dentista a cada seis meses. Esse é 
o tempo ideal para detectar qualquer 
início de cárie e conseguir combate-
-la sem que o dente tenha que ser 
restaurado.

Se a primeira consulta do bebê 
acontecer logo que aparecer o pri-
meiro dentinho, os pais podem ser 
orientados a acompanhar a erupção 
dos outros dentes e assim, possi-
velmente, a criança nunca terá uma 
cárie.

Outra vantagem de começar os 

cuidados cedinho é que a criança vai 
acostumando com o ambiente, com 
os profissionais e com os procedi-
mentos. Se na primeira consulta a 
criança já apresenta uma cárie, ela 
terá que ser submetida à anestesia 
para fazer a obturação. Muitas vezes, 
a visita é tão tardia que a criança 
precisa tratar o canal ou até mesmo 
extrair o dente.

Então, é bom lembrar. Para que a 
criança não sofra nem fique trauma-
tizada, o melhor é prevenir!

a nova clínica dentosul está localizada na Av. Juca Batista, 3791 – loja 1 
(em frente ao Restaurante Biscaia) e atende pelos fones (51) 3110.6199 e 99732.8440 WhatsApp

Fotos: André Cortez

Roberta Capitão e Renata Capitão em frente à nova clínica

Amigos e clientes comemoraram mais este investimento da Dentosul na região


