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Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766
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Sempre o Melhor para o seu Pet
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Uma vida 

de superação,

solidariedade 

e assistência!

CANDIDATA A

DEPUTADA FEDERAL
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RI A DOG R  R EA EN CAS

RozeliRozeli

Eleição 2018
O poder de 
transformação
na mão do eleitor

E S T É T I C A A U T O M O T I V A

Rua João Lúcio Marques, 24 - Urubatã

51 995 180 858

PINTURA DE RODAS 

POLIMENTO 

ESPELHAMENTO 

PINTURA HIDROGRÁFICA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CHAPEAÇÃO E PINTURA
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www.jornalvitrine.org

Av. João Antônio da Silveira, 877
Restinga - Porto Alegre
CEP 91790-329

ExpEdiEntE: imprEssão: Zero Hora
tiragEm: 5.000 exemplares

O Jornal Vitrine está registrado no 1º 
Registro de Títulos e Documentos de Porto 
Alegre sob o número 397.

rEdação:
51 3266.3266 - 51 99386 1766 
jornalvitrine@jornalvitrine.org

facebook.com/vitrinejornal

@vitrinejornal

051 993.861.766

Os artigos não refletem necessariamente a 
opinião do Jornal Vitrine e são de inteira re-
sponsabilidade de seus autores, que não 
possuem vínculo empregatício de  qualquer 
natureza com o jornal.  Da mesma  forma, não 
nos responsabilizamos  pelo teor dos anúncios.

Editor:
Valtencir Oliveira da Cruz
CRA 31906 - DRT 16109
diagramação:
VitrinE comunicacão
William Silva
Ananda Seevald
comErcial:
comercial@jornalvitrine.org

Distribuição
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. 

Pra o Jornal Vitrine Gaúcha, que 
circula na Restinga, são três pontos 
de distribuição: Na Av. João Antônio 
da Silveira próximo aos bancos, na 
quadra do SuperKan da Oscar de 
Oliveira Ramos com Nilo Wulff e na 
sinaleira da Estrada Edgar Pires de 
Castro com Estrada da Costa Gama.

Um jornal da Editora 
JV COmUniCAçãO E mARkETing 
LTDA 
CnPJ: 15.207.977/0001-51
insc. municipal: 54569621

Tranca Motos confere a tiragem do Jornal Vitrine

A 
edição da 2ª quinze-
na de agosto do Jornal 
Vitrine, publicada na 
quarta-feira (29/08) foi 

auditada no Tranca Motos, na 
manhã do mesmo dia. Na oca-
sião o proprietário da loja, Ale-
xandre Zoia, atestou que haviam 
20 pacotes de 250 jornais cada, 
totalizando 5000 exemplares. 
Alexandre conferiu ainda a nota 
fiscal emitida pela Zero Hora, 
onde descrevia a mesma tira-
gem. 

A loja Tranca motos é espe-
cializada em manutenção e 
comercialização de motos e 
acessórios para motocicletas e 
está localizada na Av. João An-
tônio da Silveira, 881 atendendo 
pelos fones (51) 3258.6553 e 
981113022 WhatsApp. 

Fotos: Valtencir Cruz

Alexandre Zoia auditou a edição da 2ª quinzena de agosto

Leitor recendo o jornal na sinaleira da Estrada Edgar Pires de Castro com Estrada da Costa Gama

Leitor recebendo o jornal na Av. João Antônio da Silveira

Leitor recebendo o jornal na Rua Oscar de Oliveira Ramos
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TJRS garante a moradores que Foro da Restinga 
voltará a funcionar no bairro da zona sul
A Administração do Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul garantiu na terça-feira (25/9) que o Foro da Restinga voltará a funcionar 
no bairro do extremo sul de Porto Alegre. A informação foi dada pelo Presidente do TJRS, Desembargador Carlos Eduardo Zietlow 
Duro, e pelo 2º Vice-Presidente, Desembargador Almir Porto da Rocha Filho.

O
s Magistrados re-
ceberam uma co-
missão de mora-
dores da Restinga 

que manifestou preocupa-

ção com um suposto fim das 
atividades forenses baseado 
em boatos. Os moradores 
estavam acompanhados do 
Major PM Macarthur Vilano-

va, comandante do 21º Bata-
lhão da Brigada Militar, e da 
assistente social da Prefei-
tura da Capital Sandra Fou-
chard, ambos com atuação 
no local.

"O poder público não pode 
se eximir, se ausentar e dei-
xar a comunidade ao aban-
dono. Terminada a obra de 
reforma do prédio do Foro, 
o Judiciário volta a funcio-
nar na Restinga", afirmou o 
Presidente do Tribunal de 
Justiça.

Pelo cronograma, a obra 
deve ser concluída no início 
de dezembro próximo. As 
líderes comunitárias Maria 
Salete da Silva Pinto, Ade-
cilva da Silva Conceição e 
Almerinda Rosa de Lima 
disseram que a retomada do 

funcionamento do Foro, se 
confirmada em dezembro, 
será um verdadeiro presente 
de Natal para a comunidade.

Os Desembargadores es-
clareceram que a área cri-
minal do Foro da Restinga, 
como também dos demais 
Foros Regionais da Capital, 
fica concentrada no Foro 
Central. O Major PM disse 
ver vantagem nessa mudan-
ça, pois dá, por exemplo, 
mais segurança a testemu-
nhas que depõem em pro-
cessos.

O oficial informou que os 
índices de criminalidade es-
tão em queda na Restinga 
desde o início do ano, ine-
xistindo tiroteios e outras 
ocorrências. De acordo com 
ele, a posição do Judiciário 

"acalma o coração" da co-
munidade, que já viu sair do 
bairro Senai, cartório, em-
presa de ônibus, "causando 
sentimento de perda" e, na 
prática, prejudicando a po-
pulação local com a ausên-
cia de serviços e necessidade 
de grandes deslocamentos 
atrás de soluções para seus 
problemas. 

O Coronel Carlos Roberto 
Guimarães Rodrigues, As-
sessor Militar da Presidência 
do TJRS, participou da audi-
ência.

                       Fonte: Tribunal de Justiça

É possível que retomada do funcionamento da unidade ocorra em dezembro

Foto: Eduardo Nichele

Loja 1 Restinga:
 Rua Economista Nilo Wulff, 970

Fone: 51 32577900

Loja 2 Restinga:
 Rua João Antonio da Silveira, 1796

Fone: 51 32463390

Loja 3 Hípica:
 Rua Edgar Pires de Castro, 1545

Fone: 51 33466773/supermercadokan
superkan.com.br

ACESSE NOSSAS REDES,
CURTA NOSSA PÁGINA

23,90un.

 Kit Beleza Girls in Action
Brinq. 164

Truck Betoneira/PolÍcia
/Bombeiro/Guincho

Brinq. 233/234/235/236 

29,90un.15,99un.

 Moto Trilha
Brinq. 231

27,90un.

 Scooby Doo e Salsicha
 Brinq. 2008

13,90un.

Quebra-Cabeça 
Fofossauro/Unicórnio

Brinq. 54310/53209
Fábrica de Modelar Bolo

Brinq. 02898

29,90un.29,90un.

Foguete Apollo Anjo
Brinq. 743 

65,90un.

Boneca Vinil Mônica/Magali
/Cascão/Cebolinha 32cm
Brinq.964/965/966/967

Quebra-Cabeça 

compras de
vales

300,00R$

últimos

FINAL DA CAMPANHA

compras de
vales

1.000,00R$

LEVE
800g

em compras, ganhe 1 cupom
para concorrer a

A cada

FINAL DA CAMPANHA
1.000,00R$

Titan
       Honda!

Além disso
você 

concorre a

       Honda!       Honda!
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  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

Forro de Pinus - Assoalho de Pinus
Telhas 4mm - Elétrica - Hidráulica

,0010.995R$

Kit Popular +

 Área

,0012.200R$
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Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento Sul, ligue ou envie um whatsapp para 51 99321.8440 

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!

Eleição 2018 – O poder de 
transformação na mão do eleitor

Esta eleição é sem sombra 
de dúvidas a mais complexa 

de nossa história. Para 
presidente temos muitas 

opções, mas nenhum 
candidato ou candidata 

inspira confiança do povo 
brasileiro. Teremos de 
escolher o menos ruim.

O que se vê nas campanhas 
é um radicalismo tanto 
de direita, quando de 

esquerda onde os candidatos se 
dedicam mais a atacar os oposito-
res do eu apresentar suas propos-
tas. Sem contar o fato de que quase 
todos já fizeram parte de governos 
mergulhados em escândalos de 
corrupção como petrolão, mensa-
lão e por aí a fora.

O pior de tudo é que mesmo 
que consigamos eleger um presi-
dente honesto, este ficará à mercê 
de um congresso nacional e senado 
federal que legislam em causa pró-
pria, tentando se manter com foro 
privilegiado e fazendo leis que de 
alguma forma coloque um freio 
nas investigações de corrupção.  
Só renovando o congresso e o 
senado é que podemos ter a chance 
de dar uma basta em um sistema 
de propinas que está enraizado em 
nosso País. Além das propinas ile-
gais obtidas de empresas, existem 
a legalizadas, que o governo libera 
aos congressistas através de emen-
das parlamentares para que votem 
favoravelmente seus projetos.

A nível de Rio Grande do Sul 
também temos problemas, tanto 
no Governo do Estado como na 
Assembleia Legislativa, mas perto 
do problema nacional, chega a ser 
mínimo.

Só votando consciente pode-
mos reverter isto. Nas redes 
sociais, muitas pessoas fazem 
campanha pelo voto em branco. 
Entretanto, votar em branco sig-
nifica deixar que as outras pessoas 
escolham por você. 

Para escolher seu candidato, 
pesquise a vida dele. Mas pesquise 
de verdade, não em redes sociais, 
onde metade do que circula é 
boato e não fato. Pode pesquisar 
no Google, vai ver muita coisa que 
lhe surpreenderá positiva ou nega-
tivamente, mas que lhe dará subsí-
dios para uma escolha com maior 
possibilidade de acerto.

Os candidatos à reeleição por 
exemplo, veja que projetos eles 
fizeram para sua região enquanto 
estavam no poder. No congresso e 
senado, existem muitos deputados 
e senadores gaúchos que estão a 
vários mandatos e que jamais fize-
ram algum projeto ou emenda par-
lamentar em prol do estado. Será 
que merecem mais um mandato? 
Será que não é a hora de darmos 

a oportunidade para aquela pes-
soa do seu bairro que está concor-
rendo? Aquela que você já conhece 
as qualidades e defeitos. 

Esta pergunta é você que deve 
responder e é você que decide atra-
vés do voto. Não pense só no Bra-
sil que você quer, pensa no Brasil 
que você pode fazer votando certo. 

A campanha “O Brasil que 
eu quero” serviu muito bem para 
os candidatos saberem o que você 
queria ouvir nesta eleição. Todas 
as campanhas dizem exatamente 
aquilo que queremos ouvir. Então, 
pense, pesquise e não se iluda. 

Esta é a última edição do Jor-
nal Vitrine antes do pleito eleitoral. 
Desejamos que cada um vote com 
sabedoria para que sejamos repre-
sentados por pessoas que queiram 
de fato recolocar o País no rumo 
crescimento econômico e social.

Boa sorte pra todos nós!

Por: Valtencir Cruz / Jornal Vitrine

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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Concorra a prêmios 
todos os dias! 

10 kits 
churrasco 

de 150,00

Vale COMPRAS DE
R$ 150,00 

10 Vales compras para 
gastar no que você quiser

(costela, carvão e cerveja)
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Horário de Funcionamento
Segunda a Sábado das 7 ás 21h
Domingos e Feriados 7 ás 20h30

Receba nossas promoções
pelas redes sociaisEndereço: Rua Belize, 370 - Restinga 

Fone:  51 3241.0073
Mercadomns 51 991.3291. 17

Coxa s/coxa
Cong. tradicional 

Músculo 
Bov. c/osso 

Peito Bov.
c/osso 

29 4,

99 5,

99 6,

kg.

kg.

kg.

Costela Suína
c/pele 

Costela Bov.
Janela 

99 11, kg.

49 11, kg.

Chuleta Suína
c/pele  

99 8, kg.

Pernil Suíno
c/pele 

99 7, kg.

Paleta suína
c/ pele 

99 6, kg.

Chuleta 
Bovina

99 14, kg.

Paleta Bov.
c/osso 

99 8, kg.

Agulha Bov.
s/osso 

99 12, kg.

Agulha Bov.
c/osso 

99 7, kg.

Paleta Bov.
s/osso 

99 13, kg.

Ganhe um cupom 
A cada R$ 50,00 

em Compras
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Fone: (51) 991.433.525       djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00  Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação

Para seu evento
Casamento, aniversário, Formatura

O vitrine na Balada desta edição foi na Festa Flash Back Som na Caixa 
Records realizada na Associação do Comércio e indústria (ACiR) na noite 
do sábado (01/09).
Apesar do tempo chuvoso e a falta de luz, a organização do evento pro-
videnciou gerador para garantir que a galera pudesse curtir a festa que 
já é tradicional no bairro, por ser num ambiente bom, tranquilo, seguro e 
que as pessoas chegam em família para dançar e se divertir ao som dos 
anos 80 e 90. A festa teve ainda como atração a humorista Luana Soft.

VitriNE Na Balada



Jornal Vitrine Gaúcha • Segunda Quinzena de Setembro • 2018 7SaÚdE

EXERCÍCIOS PARA O SEU BEBÊ
Já notou que seu bebê parece estar sempre chutando, se contorcendo nas 

trocas de fralda, ou batendo em algum objeto? na verdade, ele está fortalecendo 
seus músculos! Logo, ele vai precisar deles para engatinhar, sustentar a própria 
cabeça, rolar, sentar e por fim… andar. E você pode ajudá-lo!

Bom, primeiramente, precisamos salientar da importância de consultar um 
pediatra antes de iniciar as atividades. Alguns exercícios dependem da idade, fase 
de desenvolvimento e condição do bebê. Por isso, o especialista tem a palavra 
final.

pediatra liberando, vamos começar:

Virar de barriga para baixo:

abdominais:

bicicletinha:

 leVantando pesos:

Quem já teve filhos, sabe que eles passam maior parte do tempo deitados 
de costas. Virando a criança, ajudamos eles a desenvolver o pescoço, braços, 
ombros, costas e estômago.
Realize sessões de, no máximo, cinco minutos, e nunca excedendo o limite diário 
de 20 minutos. Sempre com estímulos, converse com ele, faça caretas, cante uma 
música e coloque um brinquedo ao seu alcance.

Com seu filho deitado de costas, segure-o pelos antebraços e suavemente o 
puxe para você. Se ele for muito novo para sustentar a própria cabeça, o abrace 
segurando sua cabecinha. Além do abdômen, ombros, braços e costas são 
beneficiados com essa prática.
inicialmente não suba mais que três centímetros. na medida que ele for se 
desenvolvendo, vá elevando até ele conseguir ficar sentado. mais uma vez, não 
esqueça de estimular com músicas, conversas e carinho. Essa atividade deve ser 
prazerosa para o bebê.

muito mais que aliviar os gases, movimentar as pernas do seu filho em 
movimentos circulares – enquanto ele está deitado de costas – trabalha quadris, 
joelhos, pernas e abdominais.
Três a cinco vezes são suficientes, mas fique atento ao interesse do bebê em 
realizar o exercício. Sinais como sorrir e contato com os olhos são os mais fáceis 
de se observar.

Já aos três ou quatro meses, seu filho será capaz de segura objetos. nesse 
momento, chocalhos e brinquedos coloridos serão seus halteres. O Estimule a 
pegar os brinquedos sempre que possível. mais uma vez, são braços e mãos que 
se fortalecem com essa prática.
Qualquer um dos exercícios deve ser uma atividade agradável para você e para o 
bebê. mais que atividades físicas, elas servem para fortalecer laços de confiança 
e carinho.

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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Para adquirir ou conhecer esse e outros materiais da Editora 
Vento Sul, ligue ou envie um whatsapp para 51 99321.8440 

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!

Hospital reúne lideranças para 
conhecer as necessidades da região
na quinta-feira (30/08) a direção do Hospital da Restinga e Extremo Sul cha-
mou lideranças da comunidade e empresários para uma visita onde foi feita 
uma apresentação do que havia sido feito na primeira semana da Associação 
Hospitalar Vila novo na gestão do Hospital da Restinga. A visita ao hospital foi 
organizada pelo Jornal Vitrine e pela Secretaria municipal da Saúde.

P
aulo Fernando Scola-
ri, Diretor Geral, fez 
uma explanação das 
dificuldades encon-

tradas nos primeiros dias, 
destacando que ainda esta-
vam em fase de conhecer as 
necessidades da região, con-
tratar e treinar os profissio-
nais para atender a comuni-
dade. “Convidei vocês para 
conhecerem nossa forma 
transparente de trabalho e 
ao mesmo tempo para ouvir 
de quem utiliza nossos ser-
viços quais os pontos que 
precisam ser melhorados 
e assim possamos prestar 
um serviço de qualidade em 
saúde para a região”, disse 
Scolari.

Já na segunda-feira 
(24/09), Solari revelou ao 
Jornal Vitrine, que monito-
rava pessoalmente o tem-
po de espera, que até então 

se mostrava como o maior 
problema de quem buscava 
atendimento. Neste critério 
de qualidade, afirma que as-
sumiram o Hospital da Res-
tinga com tempo médio de 
espera superior a 6 horas, 
mas que hoje já inferior a 
3 horas. “Obviamente que 
existem dias de muita de-
manda na emergência que 
ocasiona um gargalo, mas 
estamos trabalhando para 
resolver. Ontem (23/09) es-
távamos com tempo de es-
pera de apenas 9 minutos” 
finalizou.

Lideranças comunitárias e empresários em visita ao hospital na inauguração dos leitos de UTI

Scolari falando aos visitantes sobre as dificuldades nos primeiros dias e os projetos futuros do hospital
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Pronto Atendimento em traumatologia é inaugurado 
no Hospital da Restinga
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 con-
sultas por mês, ampliando a 
oferta nesta área que é uma 
das maiores necessidades no 

município. 
Para o prefeito Nelson Marchezan 
Júnior, esta é mais uma entrega que 
visa a beneficiar toda a população: 
"Estamos qualificando e ampliando 

o atendimento na cidade para que 
as pessoas tenham médico perto 
de casa e não precisem se deslocar 
20 quilômetros para ter um atendi-
mento em traumatologia, por exem-
plo. Este é um caminho de racionali-
dade de todo o sistema de saúde da 
Capital", disse. 

O local vai oferecer atendimento 

de média complexidade para qual-
quer pessoa que chegar na hora, 
além de consultas reguladas pela 
Central de Consultas do Município, 
reduzindo a fila de espera por es-
pecialista 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 
caminho na saúde pública do Brasil. 
O contrato firmado com o Vila Nova 
servirá de exemplo para outras ges-
tões e, o principal, vai entregar para 
a população um serviço que estava 
represado há 35 anos”, completou. 

O atendimento irá abranger des-
de o tratamento até a indicação 
de necessidade cirúrgica. Casos 
de maior gravidade e que necessi-
tem de procedimentos cirúrgicos, 
serão encaminhados para as Cen-
trais de Regulação Ambulatoriais. 
A Associação Hospitalar Vila Nova 
assumiu a gestão do hospital há um 
mês e já conseguiu aumentar em 
15% o atendimento 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 emergência e aumentar 
o número de atendimentos”, expli-
cou.

No dia 1º de outubro serão aber-
tos mais 10 leitos de UTI, comple-
tando os 111 leitos que o Hospital 
Restinga Extremo-Sul oferece para 
a população, que representa um au-
mento de 79% em relação a gestão 
anterior. A instituição implantou 
também quatro blocos cirúrgicos e 
está aumentando a oferta de exa-
mes mensais em 147%.

Também participaram do evento 

o secretário de comunicação Ores-
tes de Andrade Júnior; o adjunto da 
saúde, Pablo Stürmer; o diretor-ge-
ral do Hospital, Paulo Fernando Sco-
lari; a diretora assistencial Andrea 
Volkmer; representante do Tribunal 
de Justiça Militar, Dilnei Venturini; 
diretor-médico Carlos Henrique Ca-
sartelli e o coordenador do grupo 
de traumato-ortopedia Almiro Bri-
to. 

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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Acampamento Farroupilha 2018
A grande festa dos gaúchos terminou no dia 20 de setembro, totalizando 14 dias em nossa cultura pode ser mostrada para 
mais de um milhão de pessoas, não apenas gaúchos, mas pessoas de outros estados que de passagem por Porto Alegre, 
aproveitam para visitar o Acampamento Farroupilha e sentir ainda mais nossa hospitalidade. 

O 
Jornal Vitrine, 
como de costu-
me, visitou vários 
piquetes, sempre 

com a finalidade de divulgar 
nossa cultura, especialmen-
te para as comunidades dos 
bairros sedes destes piquetes. 
Além disso, é também uma 
oportunidade de rever ami-
gos, pois a cada ano nosso 
trabalho jornalísticos neste 
ciclo tradicionalista, só faz 
crescer nossas relações de 
amizade. 
Passamos pelos Piquetes do 
CTG Lanceiros da Zona Sul 

(Belém Novo), Galpão do Go-
nha (Ponta Grossa), Porteira 
da Restinga, Guapos da Res-
tinga, Caminhos do Pampa 
(Cavalhada), Rancho do Pi-
nheiro (Lomba do Pinheiro) e 
Piquete Gadanha (Lomba do 
Pinheiro). Como de costume, 
sempre fomos muito bem 
recebidos, tanto pela patro-
nagem quanto por pessoas 
que estavam de visita pelos 
piquetes, e claro, dando aque-
la beliscada no churrasco que 
sempre estava na brasa, espe-
cialmente costelão.
Sobre nossa hospitalidade, 

presenciei um fato que cha-
mou a atenção no Piquete 
Porteira da Restinga. Dois 
paranaenses estavam no pi-
quete, não me contive e per-
guntei como foram para ali, 
e a resposta me deixou mais 
orgulhosos ainda do nos-
so povo e da nossa cultura. 
Disse ele: “Estávamos numa 
reunião em Novo Hamburgo 
e depois da reunião perguntei 
pra uma das pessoas onde po-
deria comprar um cuia para 
tomar um chimarrão e con-
fraternizar com os gaúchos. 
Ele disse que poderia achar 
ali perto, mas que como já ía-
mos voltar para Porto Alegre, 
sugeriu que passássemos no 
Acampamento Farroupilha 
onde teria uma feira e mui-
tas opções. Chegamos aqui e 
ficamos maravilhados com o 
que vimos, passamos em vá-
rios piquetes e chegamos ao 
Porteira da Restinga, pedimos 
um cerveja e o pessoal já veio 
conversando conosco, ofere-
cendo churrasco. Enfim, em 
pouco tempo estávamos nos 
sentindo totalmente à vonta-
de e fizemos amigos. Dizem 
que os gaúchos são bairristas, 
mas percebi que são sim, mas 

apenas no sentido de pre-
servar sua cultura, pois nos 
receberam tão bem aqui, que 
também nos sentimos gaú-
chos e em poucas horas nos 
despertaram uma paixão por 
este estado” disse o visitante 
que chegou no Acampamento 
Farroupilha por acaso. 
Situações como esta se repe-
tem aos montes pelos Pique-
tes do Acampamento que por 
14 dias do mês de setembro 
vira um cidade dentro da ci-
dade, mas como presencia-
mos este fato, não podíamos 
deixar de relatar. 
O acampamento Farroupilha 
seria prorrogado até o domin-
go (23/09), chegando inclusi-
ve a ser anunciada oficialmen-
te esta prorrogação, mas logo 
em seguida foi revogada uma 
vez que para tal seria necessá-
ria nova licença dos bombei-
ros, o que não seria possível 
de ser feito. Desta forma a 
festa dos gaúchos terminou 
mesmo no dia 20, com um 
feriado cheio de atividades e 
com o tradicional desfile que 
envolveu mais de 1,5 mil pes-
soas do movimento tradicio-
nalista e com cerca de 10 mil 
pessoas assistindo. 

Foto: Valtencir Cruz
Foto: Valtencir Cruz

Piquete do CTG Lanceiros da Zona sul de Belém Novo recebeu a comunidade com muito carinho

Foto: Divulgação

Piquete do CTG Caminhos do Pampa da Cavalhada

Piquete da Amizade de Belém Novo, não foi no Parque da Harmonia.

Piquete do CTG Porteira da Restinga, nos acolheu com aquele churrasco macanudo assado pelo Sapo

Piquete Rancho do Pinheiro da Lomba do PinheiroPiquete Galpão do Gonha, da Ponta Grossa

Patrão Ganso, assando um costelão no Piquete Guapos da Restinga

Piquete Porteira da RestingaPiquete Gadanha da Lomba do Pinheiro
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Piquete da Amizade de Belém Novo, não foi no Parque da Harmonia.

LEBES TRANSFORMA TAPUME EM 
ARTE NA RESTINGA
Tapume que envolve prédio em construção da Lebes Restinga ganha grafitagem de artistas

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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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. 

F
ormada por jovens da perife-
ria, a equipe não conta com a 
estrutura 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 Leonardo Silveira, 

Amanda Durant, Sabrina Bacedo e 
GislainaCapeletti, que se dedicam 
a passar para a garotada os funda-
mentos do esporte, a disciplina e 
sobretudo o exemplo, pois alguns 
deles já passaram pelo mesmo pro-
cesso com o Sensei Charles. Para 
quem não sabe, SENSEI significa 
“aquele que nasceu antes”, significa 
experiência e é um título de honra 
para um professor ou um mestre. 

A equipe levou 41 atletas treina-
dos pelos técnicos já citados, todos 
formados pelo Sensei Charles e dis-
putou 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 
acumulando títulos no Karate, me 
vem à mente o filme 'Rainha de Ka-
twe' que retrata a história real de 
uma menina pobre de Uganda que 
supera obstáculos para se tornar 
uma campeã do tabuleiro de xadrez, 
transcende o jogo em si. O CPIJ levou 
para o campeonato 41 reis e rainhas 
da Restinga, pois é assim que deve-
riam ser vistos apesar de não terem 
a atenção da grande mídia como 

teve a jovem Phiona no filme. Para-
béns aos jovens meninos e meninas 
do CPIJ e seus mestres por mais este 
feito. E recomendo ver o filme cita-

do que retrata a história de muitos 
jovens da Restinga que se destacam 
hoje, especialmente no esporte.  

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
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Áries  21/03 a 20/04

A semana inicia com grandes decisões e 
movimentos que tocam também outra pes-
soa. A pessoa tocada pode ser o cônjuge, 
um sócio, um cliente ou simplesmente uma 
pessoa importante para a experiência. 

AMOR: O relacionamento passa por uma 
nova fase e as responsabilidades são altas. 
Mas ambos estão decididos a dar um pas-
so importante promovendo projetos ou as 
relações com os amigos. 

TRABALHO: Você está muito vulnerável e 
precisa da decisão de outras pessoas para 
ancorar os objetivos futuros. Existem desa-
fios claros, que pedem de você esforço e 
comprometimento. 

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Nesta semana, são evidenciados a comu-
nicação e os estudos. É importante priorizar 
as atividades do seu trabalho ou de sua 
rotina. Está sendo levado a amadurecer as 
relações e será testado em sua expressão. 

AMOR: Existem instabilidades no relac-
ionamento que causam mudanças, impre-
vistos e afastamentos. Uma conversa é 
importante para a tomada de uma decisão 
importante. 

TRABALHO: As responsabilidades são 
altas e você está sendo testado em suas 
competências. É importante priorizar e or-
ganizar a rotina com o propósito de pro-
duzir com eficiência. 

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

Nesta semana, são acentuados projetos, 
amizades e atividades que evidencia o lazer 
.O cenário indica que será testado em sua 
maturidade e na capacidade de se com-
prometer, tanto com amigos, quanto com o 
desenvolvimento da autoestima. 

AMOR: Atenção com um tumulto com 
parentes ou pessoas que interferem na 
troca afetiva. É importante amadurecer as 
relações com as pessoas, inclusive com 
amigos. 

TRABALHO: O cenário ainda é de rivali-
dades, competições ou experiências que 
pedem de você aprimoramento do seu 
valor.

c

câncer 21/06 a 20/07

Você está em processo de cura, para as-
sumir as rédeas de sua vida. Para seguir 
com posturas, é importantíssimo amadu-
recer as experiências em família para nutrir 
uma troca saudável. 

AMOR: O cenário indica que uma decisão 
consciente no relacionamento é essencial 
para dar um passo maduro e responsável. 

TRABALHO: Nesta semana, suas postur-
as são importantes para garantir resultados 
estáveis e funcionais. Encontra dificuldades 
para interagir com clientes, sócios ou pes-
soas que interferem em suas metas. 

d

leãO 21/07 a 20/08

Nesta semana, cuide do seu emocional e de 
situações que não estão no seu controle. Há 
informações que circulam e que podem soar 
como fofocas ou segredos. 

AMOR: É nítido que o relacionamento pas-
sa por uma nova fase e os aspectos ativam 
imprevistos ou possíveis afastamentos. É es-
sencial encarar os conflitos para reconstruir 
a relação com autenticidade e buscar a iden-
tidade do casal, do contrário, os desafios são 
acentuados.

TRABALHO: Inicia a semana com movimen-
tos significativos no trabalho. O cenário indica 
que as responsabilidades são altas e que pre-
cisa se comprometer cem por cento.

e

virgem 21/08 a 20/09

Nesta semana, será levado a filtrar infor-
mações para avaliar o melhor caminho a 
ser traçado no trabalho. É importante pri-
orizar questões materiais e avaliar o quanto 
está disposto a fazer movimentos diferentes 
para alcançar os objetivos. 

AMOR: O cenário indica curas emocio-
nais e uma nova forma de perceber o amor. 
A pessoa amada está mais sensível e busca 
uma conexão com a vida. 

TRABALHO: Uma notícia é importante 
para dar tônus ao seu trabalho. Nesta se-
mana, se você estiver em busca de um 
novo trabalho, é uma semana maravilhosa. 

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana, existem cobranças na es-
fera do trabalho e no trato com pessoas do 
seu convívio. Está refletindo sobre qual a 
melhor postura e como pode colocar em 
movimento suas decisões. 

AMOR: É essencial desenvolver a sua au-
toestima para estabilizar o relacionamento. 
A relação passa por uma nova fase e é de 
extrema importância priorizar experiências 
em família. 

TRABALHO: Inicia a semana com inten-
ções claras sobre as responsabilidades que 
se apresentam na sua profissão. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Nesta semana, são ativadas experiências 
no namoro ou com filhos. É uma semana 
que as responsabilidades são altas para 
ancorar projetos importantes que exige 
de você uma postura madura frente a ex-
periência. 

AMOR: É importantíssimo amadurecer o 
campo afetivo. A relação pode vir com co-
branças ou com interferências de pessoas 
do seu convívio ou parentes. 

TRABALHO: A atuação profissional pas-
sa por mudanças e um novo cenário. As 
condições são viáveis para mudar com es-
trutura e solidez.

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Nesta semana, são evidenciados assun-
tos familiares e uma preocupação com 
questões profissionais. As responsabi-
lidades são altas e precisa se posicionar 
com maturidade, frente às experiências. 

AMOR: Existe a necessidade de falar com 
a pessoa amada, entretanto, encontra desa-
fios para concluir ideias ou transmitir o que 
sente com realidade. 

TRABALHO: Muito forte a esfera profis-
sional. Nesta semana, é importante priorizar, 
assumir responsabilidades e se comprom-
eter cem por cento com as atividades pro-
fissionais. 

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana, são ativadas resoluções 
financeiras importantes. A experiência em si 
pode tocar o dinheiro do cônjuge ou pos-
síveis investimentos como financiamento ou 
heranças. 

AMOR: Você está em busca de um amor 
mais elevado e numa frequência boa para 
a realização de seus sonhos. Atenção para 
não alimentar expectativas. 

TRABALHO: É uma semana para priorizar 
as contas e atividades que dependem ex-
clusivamente de você. O cenário indica que 
há conflitos e desafios para concluir proje-
tos que vêm com exigências.

k

PeiXes  22/02 a 21/03

Nesta semana, são ativadas experiências 
com pessoas próximas, parentes e estudos. 
Uma notícia traz a necessidade de tomar 
uma decisão, que o deixa em destaque, 
mas que interfere em seu estado emocional.

AMOR: Uma conversa é importante para 
encontrar o equilíbrio na relação. Existem 
situações que não estão acomodadas da 
melhor forma e ativam desafetos. 

TRABALHO: É importante amadurecer o 
emocional, principalmente os medos que 
vêm bloqueando o seu desenvolvimento 
profissional.

Nesta semana, as responsabilidades são 
altas e você será exigido na troca com pes-
soas importantes na esfera profissional ou 
familiar. 

AMOR: O relacionamento passa por uma 
fase mais madura e ambos estão sendo 
levados a encarar a vida com realidade. 
Apesar dos desafios encontrados, você está 
feliz com os resultados alcançados.

TRABALHO: A rotina passa por mudan-
ças, com o propósito de leveza e simplici-
dade. O cenário indica reconhecimento e 
satisfação no alcance de resultados finan-
ceiros. 

l

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 69,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE
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Compre nos Cartões sem sair de casa
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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

Vendo casa, 3 dormitórios na Res-
tinga com sala, cozinha, banheiro 
e garagem para um carro. Acesso 
2, nº 71, N[ucleo Esperança. Fone 
(51) 984157028

Vendo ou troco casa com 4 dor-
mitórios, sala e cozinha amplas 
e demais peças. Aceito troca por 
casa com 3 dormitórios próximo 
ao Leve Mais, na Capitão Pedroso 
ou Chácara do Banco. R$ 116 
mil. Tratar fones: 991033223 ou 
3266.0646 com Silvia.

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 na Restinga, 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, ótima localização. R$ 

650,00. 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

Excelente apartamento na Res-
tinga, ensolarado, 2 dormitórios, 

sala, cozinha, banheiro, valor 
com condomínio incluso. R$ 
600,00.  Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

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

Apartamento em condomínio 
na Restinga, com infraestrutura 
completa, estacionamento play-
ground, salão de festas, chur-
rasqueira, portaria 24 horas, 
próximo a terminal de ônibus. R$ 
700,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

Casa em excelente localização na 
Restinga, 1 dormitório, opção 2, 
sala, cozinha, banheiro, amplo 
pátio, confira! R$ 600,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

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

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 veí-
culo. R$ 150.000,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950- Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp.

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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