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2ª QUinZEnA dE Agosto dE 2018
Bairros: Restinga e Hípica
51. 3266 3266 - 51. 99386 1766
jornalvitrine@jornalvitrine.org
www.jornalvitrine.org

1 ExEmplAr por pEssoA
grAtUitA

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766

Leblon
Lancheria & Restaurante R$ 

,0012
TELE GRÁTIS
NA RESTINGA

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

98686.8240 - 3261.2471   

BUFFET DE CACHORRO QUENTE

ALMOÇO 
30 centímetros
3 sabores + Fritas

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

XIS FAMÍLIA 

Pág 12

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 4045

4045

 Coligação Unidos pelo Rio Grande PSB | PR | PATRIOTA
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Juntos 
Podemos 

Mudar!

991.433.525

djluanrs                                                         

A Partir de R$ 450,00 

 Produções de Eventos

Sonorização & Iluminação
Para seu evento

Casamento, aniversário, Formatura

 VALOR: R$ 255,00

APEDIDO

O Deputado Estadual
de Porto Alegre

Hospital Restinga e Extremo Sul, agora com Gestão da 
Associação Hospitalar Vila Nova, amplia atendimento
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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

RR Contabilidade confere a tiragem 
do Jornal Vitrine

M
ais uma edição do Jornal Vitrine saiu na sexta-feira (10/08), sendo 
auditada na RR Contabilidade por Livia Oliveira e Rejane Ribeiro, que 
atestaram que haviam 20 fardos de 250 jornais cada, totalizando 5 
mil exemplares. Rosangela Ribeiro conferiu a nota fiscal emitida pela 

Zero Hora, confirmando a quantidade.

Livia Oliveira e Rejane Ribeiro auditaram a edição da 1ª quinzena de agosto

Fotos: Valtencir Cruz

A RR Contabilidade está localizada na Av. João Antônio da 
Silveira, 1087. Fones (51) 3248.3144 e 3258.6905.

Distribuição
O Jornal Vitrine é distribuído 

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

Pensando nisso, o Jornal Vitrine 
estudou formas de melhorar o 
resultado dos anunciantes e fazer 
frente às publicações via internet. A 
forma encontrada foi a entrega na 
mão do leitor em pontos de grande 
circulação de pedestres ou sinaleiras 
com fluxo elevado de veículos. Já são 
três meses fazendo desta forma e 
com aprovação dos anunciantes que 
passaram a ter maior exposição de 
suas propagandas, além de termos 
atingido um número maior de leitores. 

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 Super Kan da Oscar de 
Oliveira Ramos com Nilo Wulff e na 
sinaleira da Estrada Edgar Pires de 
Castro com Estrada da Costa Gama.

Leitor recebendo o jornal na Av. João Antônio da Silveira

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

Leitor recebendo o jornal na Rua Oscar de Oliveira Ramos

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

Brenda Ducatti
CRN - 2: 9201

51 984 696 436 brendaducatti@gmail.com
Acesso 1 - Quadra E, 4508 
4° Unidade - Restinga Nova

- Atendimento Clin 
Arte Terapia

- Atendo academias,
escolas e geriatrías

Nutricionista

Aceitamos cartões
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em compras, ganhe 1 cupom
para concorrer a

A cada

FINAL DA CAMPANHA

compras de
vales

1.000,00R$

compras de

TODO SÁBADO*

vales

300,00R$

2018
1 3  d e  o u t u b roS O RT E I O  F I N A L  E MS O RT E I O  F I N A L  E M

11 33 dd ee oo uu tt uu bbSSS OOO RRRTTT EEE III OOO FFF III NNN AAA LLL EEE MMM

Titan
   Honda!

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

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A 
MENORES DE 18 ANOS. (art.81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O ministério da saúde adverte: o aleitamento materno evita infecções e 
alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. BEBA COM MODERAÇÃO

Massa Isabela Cort.Pena/Spaghetti
Parafuso/Macarrão 500g

Papel Higiênico Neve Neutro/
Supreme 12x30/20

Tempero Sazón 
60g

Arroz Blue Ville
Tipo 1 - 5Kg

9,99un. 3,99un.

1,89un.

3,39un.

13,90un.2,99un.

3,49un.

Amaciante
Girando Sol 2l

Sabonete Nivea
85g

12,79Kg.

3,99un.

Feijão Preto Blue Ville
Tipo 1 - 1kg 

Requeijão Cremoso
Santa Clara 200g

Biscoito Isabela
Água e Sal/Cream Cracker 400g

Massa Isabela Cort.Pena/Spaghetti Papel Higiênico Neve Neutro/
Supreme 12x30/20

Presunto Pamplona
Sem capa de gordura Fatiado

PAGUE 11

LEVE 12

1,29un.
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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

Tais, cria da Restinga, sai do 
bairro, se qualifica, e traz de 
volta seu conhecimento

Professores gaúchos participam de 
livro sobre Educação 

Tais Cristine Fernandes Batista 
nasceu na Restinga em 1982.Aos 
4 anos ingressou na escolinha do 
Centro Comunitário (Cecores), e 
aos 6 anos começou a cursar o 1º 
série do ensino fundamental no 
CIEM, hoje EMEF Profº Larry José 
Ribeiro Alves.

Sempre foi uma aluna exemplar 
e aos 16 anos concluiu o ensino 
médio.

Curiosa e com "fome do saber", 
realizou sua formação acadêmica 
na faculdade na Faculdade Porto-
Alegrense (FAPA), onde cursou 
História.

Fez pós-graduação em 
Geografia na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS), pois 
como ela mesma diz: "Temos que 
entender o espaço de tempo e o 
território onde aconteceram os 
fatos".

Aos 26 anos, já casada e mãe, 
mudou-se para Brasília,onde 
morou por 5 anos.Lá trabalhou 
como consultora no Ministério 
da Cultura e também no 
Ministério do Esporte. Viajou 
por vários estados brasileiros 
dando palestras e apresentando 
as Praças da Juventude,projeto 
criando pelo Governo Federal.

Voltou para Porto Alegre onde 

cursou Mestrado em História 
na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS),ao 
mesmo tempo em que retomava 
suas atividades no magistério, 
lecionando História,além de 
atuar como tutora em cursos 
universitários.Nessa mesma 
época também lançou seu 
primeiro livro voltado ao público 
infantil, cujo título é: " O Bebê de 
Cabelo Punk".

Sua experiência e trajetória 
brilhante oportunizaram seu 
ingresso nas atividade voltadas 
a assistência social no Centro 
de Promoção da Criança e do 
Adolescente São Francisco de 
Assis (CPCA),situado na Lomba 
do Pinheiro,iniciando aí o projeto 
piloto da Justiça Restaurativa.

Diante do grande sucesso 
alcançado foi selecionada 
para atuar como orientadora 
na formação e capacitação de 
professores da rede pública 
e particular de ensino no 
bairro Restinga,qualificando-
os para atuarem na mediação 
de conflitos,a chamada: Justiça 
Restaurativa,projeto da Secretaria 
da Justiça em parceria com outros 
órgãos.

E assim como em História 
e Geografia, Taís volta no 
tempo e no território onde tudo 
começou,para compartilhar o 
conhecimento adquirido com a 
comunidade da Restinga.

Além da trajetória brilhante 
de Tais, chama a atenção o seu 
orgulho de voltar às raízes. 
Normalmente as pessoas que 
saem da periferia por seu 
crescimento profissional, acabam 
seguindo a vida sem olhar para 
trás, mas Tais fez o processo 
inverso, mostrando seu orgulho 
de ser “CRIA da RESTINGA”. 

Por Elisabete Cruz

Depois de muito conhecimento adquirido com estudo e 
trabalhos em outros estados, o orgulho de compartilhar 
nas escolas do bairro 

Foto: Divulgação

O livro " Reflexões e 
Práticas - Os desafios na área 
do saber" ed. Leia Livros, já 
está disponível em formato de 
e-book e em breve será lançado 
na feria do livro de Porto Alegre. 
Idealizado pela pedagoga e 
escritora GeanaKrause, o livro 
conta artigos de diferentes 
profissionais da educação, 
que participaram de uma 
seleção e tiveram seus textos 
selecionados. Tendo na sua 
maioria autores gaúchos, sendo 
alguns professores que atuam 
na rede municipal de Porto 
Alegre. Partindo do interesse 
que os professores tem na 
busca de formação continuada 
e uma atualização constante, a 
escritora teve a ideia de fazer 

um projeto reunindo textos 
escritos por profissionais que 
atuam nas escolas e que no 
decorrer de sua caminhada 
acumulam muitos saberes, 
mas que devido ao tempo e os 
espaços, estes acabam por não 
ser partilhado. 

Buscando compartilhar estes 
conhecimentos, a Pedagoga 
GeanaKrause começou o 
projeto pedagógico literário, 
em que tenta reuniu em livros 
as experiências e estudos 
destes professores. Sendo 
a obra “Reflexões e Práticas 
- Os desafios na área do 
saber”, o primeiro livro do 
projeto. Resultado da união 
de professores que como ela 
acreditam na importância de 

compartilhar ideias, estas que 
surgem no âmbito escolar e que 
ás vezes não passam dos muros 
da escola. As experiências do 
cotidiano, o convívio com as 
dificuldades faz de todo o 
professor um pesquisador. Este 
mundo de novas ideias, muitas 
vezes acaba se perdendo, e não 
sendo compartilhado. 

A obra, editada pela editora 
Leia Livros, foi organizada por 
GeanaKrause , sendo composta 
por 13 artigos produzidos por 
professores, especialistas em 
diferentes área da educação. 
Entre eles temos a participação 
de Duda Calvin, músico na 
banda Tequila Baby, também 
Professor de História e 
pesquisador da área cultural, 
que é o autor do artigo “A 
Educação e a Cultura andam de 
mãos dadas, caminham juntas e 
fazem a cidade se enxergar e se 
conhecer”. 

Cada artigo do livro visa 
respeitar as diferenças e 
proporcionar uma educação 
de qualidade para todos, 
os temas abordados são: 
Inclusão, direitos humanos, 
diversidade, cultura, currículo 
e educação infantil. Sob uma 
visão mais atual os textos 
proporcionam aprimorar a 
prática educativa, com base em 
análise de conceitos didáticos 
metodológicos e relatos de 
experiências. Sem dúvida uma 
leitura essencial para aqueles 
que estão iniciando na carreira 
e aos que desejam procurar por 
novas abordagens e estratégias 
para atender seus alunos. 

geana Krause é Pedagoga, Especialista em Educação Especial e inclusiva, Pós-graduada em 
educação infantil e anos iniciais, atua como professora na Rede municipal de Porto Alegre, nas 
escolas EmEEF Elyseu Paglioli e EmEF moradas da Hípica. Também é escritora, tendo diversos 
livros publicados para o público adulto e infantil. 

Autores que participam do livro: Adriano Silva, Ana Rosimeri Araújo da Cunha,Angela Nunes,Catia Luciana de Lima Alves, Duda Calvin, Elaine Tavares Cordeiro, Flaviane 
Larissa Machado Bandeira, Jaqueline Nickel Nascimento Ortiz, Márcia Dias Loguércio, Maria Elenita Machado Severo, SionaraTamanini de Almeida, Suzana Marques da 
Conceição, Terezinha Dinamar dos Santose Welita Santos Ribeiro
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Efeitos danosos do álcool

Os resultados da maior 
pesquisa mundial sobre os 
efeitos danosos do álcool, 
publicados há alguns dias, 
pelo prestigioso periódico 

científico Lancet, são claros: 
não há nível seguro para a 
utilização da substância.

N
os últimos 
anos, repeti-
das evidências 
cientificas vêm 
mostrando que 
o álcool não 

deve ser tratado como uma 
droga branda, sem maiores 
riscos para os indivíduos e a 
sociedade, em relação à qual 
apenas um pouco de modera-
ção no uso bastaria para sua 
ampla aceitação social. Quero 
aqui defender três argumen-
tos que mostram porque é 
urgente a tomada de medi-
das firmes para o controle 
do álcool. E essas razões não 
passam por um moralismo 
antiquado ou um paterna-
lismo autoritário: elas são a 
expressão das necessidades 
de uma sociedade moderna, 
que coloca a saúde pública, a 
segurança pública e a quali-
dade de vida de seus cidadãos 
como prioridades.

Em primeiro lugar, o álcool 
é uma droga perigosa porque 
lesa a sociedade por várias 
maneiras diferentes. Na popu-

lação jovem, é a principal 
causa de morte precoce, em 
geral ligada à vulnerabilidade 
a doenças infeciosas, aciden-
tes de carro e violência inter-
pessoal. Se, hipoteticamente, 
toda a população mundial 
resolvesse parar de usar 
álcool, haveria 20% de redu-
ção das mortes e das condi-
ções de saúde incapacitantes. 
Acima de 50 anos, a hipotética 
supressão do álcool reduzi-
ria as mortes por câncer em 
mulheres em 25%! Esses dados 
alarmantes, no entanto, são 
insuficientes para convencer a 
população da necessidade de 
mudança de comportamento. 
Isso ocorre pelo segundo 
motivo que quero ressaltar.

A segunda razão para se 
combater o uso desregulado 
do álcool é sua invisibilidade. 
Como beber é uma prática 
cultural disseminada, há um 
nítido descompasso entre 
os danos que provoca na 
população e a percepção das 
pessoas destes danos, para 
si mesmas e para terceiros. É 

muito difícil para as pessoas 
reconhecerem que aquilo que 
estão acostumadas a fazer é 
muito mais nocivo do que lhes 
parece. Por isso, é fundamen-
tal que o assunto seja tratado 
não apenas do ponto de vista 
informativo, mas também 
propositivo. São necessárias 
medidas efetivas que, depois 
de discutidas com a popula-
ção e pactuadas com todos, 
permitam de fato um con-
trole do álcool. Foi assim, por 
exemplo, no caso do cigarro 
e hoje se vê como as medidas 
de restrição do fumo, muitas 
vezes combatidas no início de 
sua implantação, são quase 
um consenso na população.

Por fim, é importante 
ressaltar que o uso de álcool 
aumenta à medida que as 
sociedades enriquecem. O 
uso problemático do álcool 
é, de certo modo, um efeito 
colateral do avanço das 
sociedades contemporâneas. 
Pouco a pouco, o álcool vai se 
tornando um fator de risco 
fundamental para a carga de 

doenças nessas sociedades. 
No caso brasileiro, por exem-
plo, já é a terceira causa de 
anos de vida perdidos. Assim 
sendo, oferecer políticas de 
álcool adequadas é o caminho 
inevitável para um desenvol-
vimento social compatível 
com as aspirações de moder-
nidade de uma sociedade. Não 
haverá uma sociedade justa 
e moderna que não tenha 
na política do álcool um dos 
seus pilares de sustentação. É 
urgente que o Brasil coloque 
em sua agenda uma ampla 
discussão sobre o uso contro-
lado do álcool.

Guilherme Messas, autor do texto, é psiquiatra 
especialista em Álcool e Drogas, é Professor e 
Coordenador do Programa de Duplo Diagnóstico em 
Álcool e Outras Drogas da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Coordenador 
da Câmara Temática Interdisciplinar sobre Drogas 
do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. 

Fonte: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
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Expoagas 2018 movimentou R$ 508 milhões em negócios
Feira registrou movimentação recorde de público e negócios

E
m busca de 
diferenciais de 
c o m p e t i t i v i d a d e , 
novas parcerias e 

soluções para o momento 
de instabilidade econômica, 
representantes de 6,7 
mil empresas do varejo, 
indústria e canal distribuidor 

reuniram-se no Centro de 
Eventos Fiergs de 21 a 23de 
agosto para a 37ª Convenção 
Gaúcha de Supermercados – 
Expoagas 2018. 

Segundo o balanço 
divulgado pelo presidente 
da Associação Gaúcha de 
Supermercados, Antônio 

Cesa Longo, e aferido pelo 
Instituto Segmento Pesquisas 
a partir de levantamento 
realizado durante os dois 
primeiros dias da feira junto 
a 102 expositores, o volume 
de negócios concretizados 
até o final do evento atingiu 
os R$ 508,5 milhões, um 

crescimento de 5,5% em 
relação à edição passada do 
encontro.

Além da feira de negócios, 
que reuniu um total de 48,2 
mil visitantes em seus três 
dias e antecipou tendências 
em produtos, equipamentos 
e serviços para o setor 
varejista, a Expoagas 2018 
proporcionou um ciclo de 
palestras com conferencistas 
como Drauzio Varella, 
Miguel Falabella e Ricardo 
Boechat, entre outros, bem 
como seminários técnicos e 
visitas guiadas a empresas 
do comércio e da indústria.

De acordo com o 
presidente da Agas, o 
incremento no volume de 
negócios concretizados 
na feira supera a previsão 
de crescimento do setor 
supermercadista gaúcho 
para 2018, que deverá ser 
de 1%. “A Expoagas 2018 
mais uma vez mostrou que 
as empresas estão dispostas 
a buscar diferenciais e a 
serem criativas. Estamos 
satisfeitos por constatar que 

29% dos visitantes estiveram 
no evento pela primeira 
vez, mostrando que a 
feira está oportunizando 
conhecimento e parcerias 
a novas empresas. Este é o 
objetivo, reunir diferentes 
segmentos e companhias 
de todos os portes para 
que, juntos, promovam o 
desenvolvimento da cadeia”, 
destacou Longo.

Nos corredores da feira, 
se encontravam vários 
comerciantes da Restinga, 
Extremo sul e Lomba 
do Pinheiro, mostrando 
que a busca de melhoria 
nos estabelecimentos, já 
não é exclusividade das 
grandes redes varejistas. 
Os mercados de bairro 
estavam em grande número 
na Expoagas, apostando 
não apenas na proximidade 
do cliente como diferencial 
competititivo, mas também 
a qualidade de ´produtos, 
preço e atendimento.

Fonte: Comunicação Agas

Pequenos mercados estavam em grande número na feira deste ano

Foto: Divulgação

Feijão
Caldo Grosso
1kg 

,
792 un.

891, un.

Batata Palha
Q10 
70g 

9912 , un.

Pré Frita
Mais Batata
2kg

 

493, un.

Tempero 
Sazón 
60g 

 . 

  

Av. Juca Batista, 6025 - Hípica

49,

989, un.

Café
Melitta 
500g

C
M
5

191, un.

Milho ou Ervilha
Só Fruta
200g

492, un.

Extrato 
Cajamar
350g 
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Molho
Cajamar
340g 

391, un.

Arroz
Gaitero 
5kg 

899, un.

Arroz
Gaitero 
5kg 

899, un.

192, un.

Farinha 
de Milho
Fritz & Frida
1kg

Biscoitos
Orquidea
400g 

491, un.

Biscoito
Trakinas
136g

993, un.

Pêssego
Citral
430g

B
T
1

Massa
Orquidea 
500g 

791, un.

9912 , un.

Pré Frita
Mais Batata
2kg

  

Waffer
Orquidea
120g 

,
980 un.

Cup
Noodles
68g

,
293 un.

Pão de 
Forma GS
400g

,
792 un.

Waffer
Orquidea
120g 

Maria, Água e Sal e Maisena

B
Q
7

893, un.

Waffer 
Bis 
126g 

W
B
1

Cesta 
Básica

,
0098 un.

,
493 un.

un.

9819,

Chinelos
Havaianas 
Top

Ch
Ha
To

Ração
Tango Mix
5kg

,
9918 un.

un.

un.n.n.n.

Ração
Stark
7kg

,
9016 un.

R
S
7

Ração
Stark
7kg

,
9016 un.

&

Ofertas para comemorar o orgulho de ser gaúcho!

II:

Av. Juca Batista, 6025 - Hípica
II:

Ofertas válidas até 12 de setembro de 2018 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

O
fertas válidas até 12 de setem

bro de 2018 ou enquanto durarem
 os estoques. Im

agens m
eram

ente ilustrativas.

P
C
4

Faça já o seu cartão
 do Supermercado m&n’s!

Faça já o seu cartão
 do Supermercado m&n’s!

398,

Paleta Suino
com Pele 

kg.

909,

Carré Suino
com Pele 

kg.
999,

Salsichão
Lebon
800g

kg.

996,

Pernil Suino
com Pele 

kg.
4911,

Costela Suina
com Pele 

kg.

4910,

Costela Bovina
Ponta

kg.

C
c

CCa
co

AçougueAçougue Somente nos dias 31/08, 01,02 e 07,08,09 de setembro

Sabonete
Flor de Ypê
90g 

,
990 un.

993, un.

Sabão em Pó
Assim
1kg

Sabã
Assi
1kg

993, un.

Sabão em Pó
Assim
1kg

I
il

i

Sabã
Assi
1kg

391,

Esponja de aço
Bombril
60g

491,

Detergente
Limpol
500ml

984, un.

Amaciante 
Girando Sol
2L

995, un.

Absorvente
Intimus
Leve 16 pague 14

Deter
Limp
500m

D
L
5

te

ue 14

984, un.

Amaciante 
Girando Sol
2L

Pó

993, un.

Água Sanitária
Clarina
3L

Abs
Intim
Leve

981, un.

Creme Dental
Close up
70g

Creme Dental
Close up
70g

Sabonete

Lâmina Barbiar
Bic Sensitive
Leve 7 pague 5. 

,
995 un.

Lâm
Bic S
Leve

un.

Higiênie e LimpezaHigiênie e Limpeza

Ofertas para
Você!

 

&

Promoção Especial

Aproveite!

Coca Cola 2,5 Ofertas para 
comemorar o orgulho

de ser gaúcho!

Promoção Especial

Aproveite!

Coca Cola 2,5

989, un.

Café
Melitta 
500g

C
M
50

Feijão
Caldo Grosso
1kg 

,
493 un.

49,

492, un.

Extrato 
Cajamar
350g 

398,

Paleta Suino
com Pele 

kg.
996,

Pernil Suino
com Pele 

kg.

4911,

Costela Suina
com Pele 

kg.

4910,

Costela Bovina
Ponta

kg.

C
c

909,

Carré Suino
com Pele 

kg.

Costela Bovina
P t

,

999,

Salsichão
Lebon
800g

un.

Faça já o seu cartão
 do Supermercado m&n’s!

Faça já o seu cartão
 do Supermercado m&n’s!

Somente nos dias 31/08, 01,02 e 07,08,09 de setembro

Promoções do Açougue
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Começa o Campeonato da Liga de Futebol 
Sete da Restinga categoria 50 anos

Foto: Divulgação 

Resultados 1ª rodada

Classificação:

Vila Real 3 x 5 Botafogo 
Cosmos 6 x 2 monte Castelo
Reunidos 4 x 0 gold 
morrugão 2 x 1 Barro Vermelho

Resultados – 2ª rodada
Cosmos 2x1 Reunidos
Botafogo 4x0 gold
morrugão 1x1 Villa Real
monte Castelo 0x0 mapa

Começou no domingo (19/08), o Campeonato da Liga de Futebol Sete da Restinga na Categoria 50 anos. Foram oito jogos, 
somando a rodada do dia 25. Foi um total de 33 gols, dando uma média de mais de 3 gols por partida. 

O 
equilíbrio já se 
mostra no início, 
com dois times 
na ponta de cima 

da tabela com 100% de 
aproveitamento e dois na 
ponta de baixo, em nenhum 
ponto. Botafogo lidera pelo 
saldo de gols, mas Cosmos 
vem colado. 

Cinco times ocupam uma 
posição intermediária, mas 
como o campeonato recém 
começou, a cada rodada 
pode haver surpresas, 
inclusive mudar a liderança.

Depois do sucesso do 
Campeonato da categoria 
40 anos, é grande a pressão 

pra que este seja um grande 
campeonato, tanto na 
organização, como técnico 
e disciplinar. Para isto a Liga 
realiza reuniões periódicas 
com os presidentes 
dos times e arbitragem, 
onde todos se mostram 
empenhados em manter e 
se possível melhorar ainda 
mais o conceito do futebol 
amador na Restinga.

Os jogos ocorrem nas 
manhãs de domingo no 
campo atrás do SuperKan 
da Oscar de Oliveira Ramos 
e as rodadas só são adiadas 
em dias de chuva ou datas 
comemorativas. 

Botafogo divide a liderança com Cosmos, ambos com 6 pontos

1°) Botafogo - 6 pontos
2°) Cosmos - 6 pontos
3°) murrugão -  4 pontos
4°)Reunidos – 3 pontos
5°)mapa – 1 ponto

6°) Villa Real -  1 ponto
7°) monte Castelo - 1ponto
8°) Barro Vermelho – 0 ponto
9°) gold -  0 ponto
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Local: Clube do Professor Gaúcho
Av. Guaíba, 12.060 

 Bairro Ipanema- POA/RS

Apoio:

Garanta seu ingresso!
Whats (51)99770.2645

Aceitamos cartões:

Dia 01/09/ 2018 - às 20h30min
XIV Jantar Dançante da Solidariedade

Em benefício do Abrigo João Paulo II

Cardápio:
Estrogonofe de carne 

com acompanhamentos,
carne suína, galeto, 

salsichão, molhos especiais,
batata caramelada e 

buffet de saladas e frutas.

Valor: R$ 70,00 (individual)
(Crianças menores de 7 anos não pagam)

Obs.: Bebidas não incluídas

Animação: Banda Uptow

Adquira o seu
(51) 3336.3754 ou 4000@pobresservos.org.br

Av. Bento Gonçalves, 1701

Esta ação solidária só foi possível graças ao apoio destas parcerias:

Vinhos
Carlesso

SUPERMERCADO

MACCARI

Farma

Fernando e 
Rosane

Irmãs Palotinas

CIRURGIA PLÁSTICA
DRª. ROSANE CARVALHO

CRM 16.233

SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO

Força Agrícola

Atleta Arnaldo Oliveira, medalhista 
olímpico, visita o IFRS Restinga

Na sexta-feira (24/08) o 
atleta olímpico, Arnaldo 
Oliveira realizou uma 

palestra para 180 crianças 
da comunidade e alunos do 

curso superior de gestão 
desportiva e lazer do IFRS, 
focando não apenas no 

esporte, mas destacando a 
importância do respeito à 
família, aos professores e 

colegas.

O atleta lembrou que 
um dia também foi 
criança e que tinha 

o sonho de ser jogador de 
futebol, mas foi no atletismo 
que se encontrou, se tor-
nando um atleta profissio-
nal, assim adquirindo tudo 
que tem na vida. Através do 
atletismo conseguiu estudar, 
se formando em educação 
física e fisioterapia. “Deve-
mos sim estudar muito, sem 
estudo é provável que não 

sejamos nada na vida”, disse 
o Arnaldo.

Destacou ainda a impor-
tância da gestão de projeto 
de vida e social, o esporte 
como qualidade de vida. 

A atividade foi organi-
zada pelo Complexo Espor-
tivo Barro Vermelho, através 
de seu coordenador José 
Luis Ventura, que a mais 
de 15 anos desenvolve tra-
balhos com atletismo na 
comunidade da Restinga, 

patrocinado pela Caixa Eco-
nômica Federal. Na ocasião 
ainda foram distribuídos 
lanches, camisetas, bonés e 
a garotada pôde brincar nos 
vídeo games de simulação 
de atletismo. 

O carioca Arnaldo Oli-
veira da Silva já havia per-
seguido a medalha olímpica 
sem sucesso em três edições 
dos Jogos (Los Angeles-1984, 
Seul-1988 e Barcelona-1992) 
até que, finalmente, ele viu o 
sonho de subir ao pódio se 
tornar realidade em Atlanta, 
em 1996, quando, apoiado 
pelos companheiros Rob-
son Caetano, Édson Luciano 
Ribeiro e André Domingos, 
ajudou o Brasil a conquistar 
o bronze no revezamento 4 
x 100 m. Em 1988, ganhou 

a medalha de bronze nos 
100m no Campeonato Ibero-
-Americano da Cidade do 
México, com recorde pessoal 
(10s12) ,e,  hoje, após uma 
carreira que incluiu parti-
cipações, além dos Jogos 
Olímpicos, nos Mundiais de 
Roma-1987, Tóquio-1991 e 
Stuttgart-1993, entre outros, 
trabalha como fisiotera-
peuta e integra o programa 
Heróis do Atletismo da Con-
federação Brasileira de Atle-
tismo (CBAt).

SObRE O ATLETA

Arnaldo Oliveira com representante da Caixa Econômica Federal e um dos meninos do projeto

Atleta palestrou para 180 crianças
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Começou a montagem do 
Acampamento Farroupilha

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) recebeu a partir do sábado (18/08), 
a montagem dos galpões para a realização do Acampamento Farroupilha 2018. 

Já está em andamento a montagem da 
estrutura do acampamento (administração, 
bares, lojas, rede elétrica e hidráulica) e a 
previsão é que até o dia 2 de setembro os 
piquetes estejam montados. As entidades já 
receberam os alvarás e, ao todo, participam 
da festa tradicionalista 353 entidades entre 
piquetes, Centros de Tradições Gaúchas 
(CTGs) e Departamentos de Tradições Gaúchas 
(DTGs).

A abertura está programada para o dia 
7 de setembro, com a chegada da Chama 
Crioula que este ano foi acesa na cidade de 
Iraí, norte do Estado, seguindo a sequência 
histórica de acendimentos, em locais 
significativos da Revolução Farroupilha. O 
tema desta edição será o Tropeirismo sobre 
o qual todos os piquetes acampados devem 
desenvolver os seus projetos culturais. O 
presidente do Movimento Tradicionalista 
Gaúcho, NairoCallegaro, está otimista. 
Segundo ele, toda a programação está sendo 
cuidadosamente planejada para proporcionar 

momentos de cultura e entretenimento para 
diferentes perfis. "Haverá programação 
artística no palco central, com música e dança. 
Para as crianças, desenvolveremos a Ciranda 
Escolar, com oficinas e atividades culturais. 
Também realizaremos bailes e rodeio", 
explica NairoCallegaro. O encerramento do 
Acampamento Farroupilha será no dia 20 de 
setembro, com a extinção da Chama Crioula. 

A Secretaria Municipal da Cultura foi 
responsável pela inscrição dos piquetes e a 
Diretoria de Promoção Turística da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(SMDE) fará a operação do serviço de 
informações aos visitantes. No ano passado, 
30 mil turistas, de dez diferentes etnias, 
receberam informações sobre Porto Alegre 
e participaram de oficinas de gastronomia e 
costumes gauchescos, realizadas em parceria 
com piquetes e o MTG. A expectativa para 
esse ano é de 40 mil turistas nacionais e 
estrangeiros. São esperados mais de 1 milhão 
de visitantes durante o acampamento

Piquete CTG Porteira da Restinga e 
Piquete Guapos da Restinga

Na última semana buscamos informações 
de como estavam as montagens dos Piquetes 
mais tradicionais da Restinga. Encontramos o 
s Piquetes do CTG Porteira da Restinga e do 
Guapos da Restinga trabalhando a todo vapor. 
A estimativa era de estar tudo pronto até o 
início desta semana, entretanto, os patrões 
estava torcendo para que o tempo ajudasse no 
cumprimento do cronograma.

De qualquer forma, antes do dia 07 de 
setembro, dia da inauguração do Acampamento 
Farroupilha, tudo estará pronto e a peonada 
e prendas estão ansiosos em receber a 
comunidade.

Fonte: PMPA
Edição: Valtencir Cruz/ Jornal Vitrine

Piquete Guapos da Restinga está no lote 131 Piquete do CTG Porteira da Restinga está no lote: 46 D

Foto: Tarciso FalconiFoto: Angel Mantaloff
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eSocial: sua empresa está preparada?

O 
Decreto nº 
8373/2014 
instituiu o 
Sistema de 

Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). Por 
meio desse sistema, os 
empregadores passarão 
a comunicar ao Governo, 
de forma unificada, as 
informações relativas 
aos trabalhadores, como 
vínculos, contribuições 
previdenciárias, folha de 
pagamento, comunicações 
de acidente de trabalho, 
aviso prévio, escriturações 
fiscais e informações sobre 
o FGTS. Na prática, as 
empresas terão que enviar 
periodicamente, por meio 
digital,as informações 
para a plataforma do 
eSocial, e todos esses 
dados, obrigatoriamente 
serão enviados ao Governo 
Federal, exclusivamente, por 
meio do eSocial. 

O processo interno 
das empresas terá 
muitos desafios para se 
enquadrarem nos termos 

exigidos. Com o eSocial 
veremos aumentar o 
risco de penalidades às 
empresas, mesmo este 
não sendo o intuito, já 
que todas as informações 
estarão centralizadas nas 
plataformas do governo, 
e com isso tornará ágil 
a fiscalização. Assim, 
profissionais e empresas 
terão que trabalhar 
em equipe para que os 
processos sejam enviados 
dentro do prazo e de 
forma correta, evitando 
penalidades como multas. 
Um pequeno exemplo 
dos processos serão as 
admissões que terão que 
estar no sistema do eSocial 
um dia antes do início do 
colaborador na empresa.

Toda e qualquer 
informação é de 
responsabilidade da 
empresa, sendo assim, o 
empresário também deve 
estar preparado para o 
eSocial para que possa 
trabalhar em conjunto 
com os escritórios de 
contabilidade. O eSocial já é 
uma realidade e a empresa 

que não se adequar terá 
muitas dificuldades em 
se manter no mercado. 
Pensando nisso a empresa 
RR Contabilidade e o 
Jornal Vitrine realizarão 
uma palestra para que seja 
apresentado o eSocial aos 
empresários e sanadas 
dúvidas relativas a prazos, 
multas por irregularidade 
dentre outras. O local será 
na Associação do Comercio 
e Indústria da Restinga 
(ACIR).

 A data da palestra 
ainda será marcada, mas 
desde já você pode entrar 
em contato com a RR 
Contabilidade para colocar 
sua empresa na lista. Tão 
logo tenhamos fechado 
uma turma, estaremos 
informando cada um sobre 
dia e horário e confirmando 
a disponibilidade. O custo 
por pessoa dependerá do 
número de inscritos. 

Por: Lívia Oliveira

abaixo temos o cronograma de 
implantação ao esocial:

cadastre-se para a palestra:
RR Contabilidade – Av. João Antônio da Silveira, 1087 
(em frente ao Leve mais)
Fones: (51) 3248.3144 e 3258.6905
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Hospital Restinga e Extremo Sul, agora com Gestão da 
Associação Hospitalar Vila Nova, amplia atendimento

A 
população de Porto 
Alegre ganhará 
mais 49 leitos 
de internação, 

implantação de quatro 
blocos cirúrgicos, 
pronto-atendimento em 
traumatologia e incremento 
na oferta de exames e 
consultas. A Associação 
Hospitalar Vila Nova passou 
a administrar a partir 
da terça-feira (21/08), o 
Hospital Restinga e Extremo 
Sul, ampliando a capacidade 
e diminuindo o tempo de 
espera para pacientes do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). A solenidade para 
firmar esta nova etapa da 
instituição aconteceu com 
a presença do prefeito 
Nelson Marchezan Júnior, 
do secretário Municipal de 
Saúde, ErnoHarzheim e do 
presidente da Associação 
Hospitalar Vila Nova, Dr. 
Dirceu Dal’Molin.

Até junho deste ano, o 
Hospital era administrado 
pelo Grupo Hospitalar 
Moinhos de Vento, que 
equipou a instituição com 
aparelhos de primeira 
qualidade e prestou 
atendimento à população. 
Agora, a Associação 
Hospitalar Vila Nova 
vai ampliar a oferta. A 
modalidade de contratação 
será através de Termo de 
Colaboração, que levará em 
conta dados quantitativos 
e qualitativos, além da 
prestação de contas. O 
contrato é de cinco anos, 
prorrogáveis por mais 
cinco. A mesma associação 
é gestora do Hospital Vila 
Nova, com 411 leitos que 
atendem totalmente pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).

O prefeito Nelson 

Marchezan Júnior 
parabenizou o Hospital 
Moinhos de Vento e a 
Associação Vila Nova pela 
transição realizada com 
sucesso e pelo atendimento 
dado aos que muitas vezes 
acabam esquecidos pela 
sociedade. “Temos aqui um 
atendimento público de 
qualidade e não estatizado 
para atender a quem 
realmente precisa. Além 
disso, estamos qualificando 
e ampliando o atendimento 
em nossa rede básica para 
que as pessoas tenham 
médico perto de casa e 
não precisem procurar os 
hospitais em casos de menor 
gravidade,” disse Marchezan.

O Hospital Restinga e 
Extremo-Sul, inaugurado em 
2014, não operava com sua 
capacidade total e agora, com 
a ampliação, poderá ofertar à 
população um número maior 
de serviços, proporcionando 
maior dignidade a quem 
necessita do SUS, conforme 
o secretário ErnoHarzhein: 
“Este hospital nasce da força 
e do desejo da comunidade. 
É um projeto inovador, 
fomentado com muita 
confiança entre a gestão 
pública e a Associação 
Hospitalar Vila Nova. Não 
estamos privatizando a 
saúde, estamos dando 
garantia de sustentabilidade 
ao serviço,” destacou.

O presidente da Associação, 
Dirceu Dal'molin, agradeceu 
ao Hospital Moinhos de 
Vento pelo legado deixado 
e destacou a parceria com 
o município: “Firmamos um 
compromisso de atender 
à altura a necessidade dos 
moradores desta região. 
Estamos preparados e temos 
certeza que as dificuldades 
encontradas serão 

diminuídas com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Saúde”, encerrou o 
presidente.

Também participaram da 
cerimônia nesta manhã, o 
vice-prefeito Gustavo Paim; 
vereadores Mendes Ribeiro, 
Gilson Padeiro,  Wambertdi 
Lorenzo e representantes de 
vereadores AntonioBertaco, 
Simone Balsamo, Angelo 
Aquilo; vice-coordenador-
geral do Telesaúde/
UFRGS Marcelo Rodrigues 
Gonçalves; representante 
do Crip Restinga Pedro Igor 
Chaves; conselheiros do OP 
da Restinga Pedro Sérgio 
Correa da Silva, Adaclides 
Martins Leite, Jorge Cristiano 
Oliveira de Oliveira, Nelkzi 
Alves Andrade;  conselheiros 
distritais e locais da Saúde 
Região Sul e Centro-Sul: 
Adecilva da Silva Conceição, 
Cleoni Martins Campelo, 
Nelson da Silva; padres Ceron 
e Paulo Dalla Rosa, Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida/
Centro Social Padre Pedro 
Leonardi; diretor-geral do 
hospital Restinga e Extremo-
Sul Paulo Fernando Scolari; 
secretário adjunto de Saúde 
Pablo Stürmer;  diretor da 
coordenadoria-geral de 
regulação Jorge Osório; 
diretor de atenção hospitalar 
da secretaria municipal 
de Saúde João Marcelo da 
Fonseca e representantes 
Hospital Moinhos de Vento 
Evandro Moraes e Tanira 
Andreatta Torelly Pinto.

Dias antes, em entrevista 
ao Jornal Vitrine, Paulo 
Fernando Scolari, Diretor 
Geral da Associação 
Hospitalar Vila Nova, já havia 
antecipado o cronograma, 
entretanto pediu que 
aguardássemos para 
divulgar após a cerimônia de 
posse. Na ocasião salientou 
que o período de transição 
com o Hospital Moinhos 
de Vento (HMV) ocorreu de 
forma tranquila e com total 
cooperação. “A cooperação 
do HMV foi fundamental 
para que conseguíssemos 
cumprir o cronograma. 
Além disso, cerca de 20% 
dos funcionários do HMV 
foram absorvidos depois 
de passarem por nosso 
processo de seleção. Outros 
no entanto, optaram ficar no 
Moinhos” finalizou. 

Texto: Elisandra Borba / PMPA
Edição: Fabiana Kloeckner / PMPA

Edição: Valtencir Cruz / Jornal Vitrine

Data também marca a inauguração de novos leitos clínicos e cirúrgicos

Leitos equipados com equipamentos de última geração

Convênio assinado tem validade de cinco anos, prorrogável por mais cinco

Exames laboratoriais também passarão a ser feitos no próprio hospital, agilizando o diagnóstico

Fotos: Valtencir Cruz

Melhorias no Hospital Restinga e Extremo Sul:
- de 62 para 111 leitos (91 adultos, 10 pediátricos e 10 de UTi);
- 4 blocos cirúrgicos;
- pronto-atendimento de traumatologia com atendimento 12 horas 
por dia, seis dias por semana
- Serão realizados mais de 45 mil exames por mês;
- Atendimento mensais de 25 mil para 55 mil;
- Emergência e ambulatórios de medicina interna, infectologia, 
traumatologia, cirurgia geral e urologia 

Cronograma de implantação dos serviços:
21 de agosto -  Associação Hospitalar Vila nova assume a gestão da 
operação do Hospital Restinga Extremo-Sul; 
Operações já existentes – 62 leitos e emergência
início da ampliação dos leitos – 39 clínicos/cirúrgicos;

22 de agosto à 31 de agosto - capacitação das equipes contratadas;

3 de setembro - início das atividades nas áreas novas – UTi (10 leitos) 
e Bloco;

10 de setembro - início das atividades no Pronto Atendimento de 
Traumatologia;
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Áries  21/03 a 20/04

Uma semana excelente para identificar 
a coragem e a vontade para concretizar 
mudanças importantes para a carreira e 
objetivos futuros. O céu colabora com a res-
olução de investimentos, dinheiro guardado, 
pagamento de dívidas, previdência, aposen-
tadoria e financiamentos. 

AMOR: Uma conversa é importante para 
o relacionamento. É uma semana excelente 
para interagir com a pessoa amada ou para 
conhecer uma pessoa interessante. 

TRABALHO: Nesta semana é importante 
assumir o controle profissional e as rédeas 
da sua vida numa perspectiva maior. Pense 
em movimentos estratégicos.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

Você está sendo levado a resolver 
questões que envolvem a família ou o imóv-
el. Avalie a experiência com entendimento e 
sabedoria, porque você se sente desafiado 
a ter uma postura ou uma exposição mais 
evidente à experiência. 

AMOR: Você vem adiando decisões im-
portantes e que tocam o relacionamento. 
De fato, é viável esperar para tomar a mel-
hor a decisão. 

TRABALHO: É necessário assumir as 
rédeas da sua rotina e do trabalho. Mas é 
importante avaliar a sua postura e se está 
encaixado com a experiência que real-
mente deseja conquistar. Preste atenção 
com documentos.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

Nesta semana são tocados assuntos do 
trabalho e da sua rotina. É uma semana 
para se preparar para garantir um cresci-
mento mais viável, que interfira em seu ren-
dimento e produção. 

AMOR: Essa semana está adequada para 
expressar os seus sentimentos com ver-
dade para uma pessoa especial. Desenvolv-
er a sua autoestima e acreditar no melhor 
que a vida pode lhe trazer é fundamental 
para o desenvolvimento a dois.

TRABALHO: O acúmulo de atividades ou 
informações manifestadas em seu trabalho 
pode prejudicar o rendimento. 

c

câncer 21/06 a 20/07

Há crescimento para edificar o lazer e o 
entretenimento. As decisões estão sendo 
direcionadas para o relacionamento e para 
a troca dois. 

AMOR: Reavaliar as decisões no relac-
ionamento é viável para ambos. A pessoa 
amada passa por mudanças profundas e 
precisa adotar posturas mais assertivas na 
relação. 

TRABALHO: É necessário identificar o 
seu valor para fazer uma boa administração 
financeira. A sua avaliação material pode 
interferir em decisões profissionais ou em 
investimentos. 

d

leãO 21/07 a 20/08

Nesta semana, o cônjuge passa por cres-
cimento, principalmente para tomar decisões 
importantes, que ampliem o seu conhecimen-
to ou se relacionem com documentos. O mes-
mo pode ocorrer com sócios ou parceiros. O 
cenário é propício para o crescimento da pes-
soa tocada nesta experiência. 

AMOR: Há definições importantes para o 
relacionamento que precisam ser encaminha-
das com entendimento e sabedoria. 

TRABALHO: Apesar dos desafios enfrenta-
dos, a semana é positiva para obter algum tipo 
de reconhecimento ou trâmites que favore-
cem negociações e relações comerciais. A 
rotina tende a ser agradável e satisfatória.

e

virgem 21/08 a 20/09

Você se sente motivado para se expres-
sar e articular ideias. Mas a troca com essas 
pessoas ativa medos e conflitos emocionais. 
Segredos podem vir à tona. Atenção com 
comentários e fofocas.

AMOR: A pessoa amada deseja compro-
misso e um vínculo maior na troca a dois. 
Um novo passo ou uma nova decisão am-
plia a sua forma de encarar a relação. 

TRABALHO: Você está preocupado com 
o trabalho e com o modo como deve seguir 
daqui para frente. Nesta semana, fique aten-
to a informações que podem chegar, para 
que você possa refletir sobre posturas que 
serão cobradas mais adiante.

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

Nesta semana são ativados investimentos 
e recursos materiais. Os projetos materiais 
tomam forma e passam por uma fase de 
crescimento e prosperidade.

AMOR: A semana traz condições de con-
quistar ou desenvolver a sua autoestima. 
Você está mais aberto para sair com os 
amigos e partilhar alegrias com pessoas 
próximas. 

TRABALHO: A fase é de prosperidade. 
Mas é preciso seguir mais confiante e, prin-
cipalmente, desenvolver os seus talentos. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

Nesta semana você vem desenvolvendo 
muito o seu emocional para tomar as de-
cisões cabíveis na carreira, com foco no 
financeiro. Para seguir mais pleno, silencie 
e reflita. É importante se esvaziar emocio-
nalmente e recomeçar de forma diferente. 

AMOR: Você não está em condições 
de namorar nesta semana. Isso acontece 
porque a prioridade é outra. 

TRABALHO: Você está ansioso para mov-
imentar projetos que necessitam de investi-
mentos ou para buscar um trabalho que lhe 
oferte crescimento material. 

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

Você é levado a tomar decisões impor-
tantes para colocar as suas ideias em movi-
mento. Você está disposto a mudar e cortar 
situações específicas e que se relacionem 
com desafios dentro do grupo. 

AMOR: O amor está em destaque nesta 
semana, o que o leva a refletir com profun-
didade sobre como deve manter a sua pos-
tura com uma pessoa especial. 

TRABALHO: Você recebe uma orientação 
ou uma ajuda importante para colocar mais 
movimento em sua carreira ou em seus ob-
jetivos. O céu indica reconhecimento e de-
staque pelo esforço que vem empregando 
no trabalho. 

AQUÁriO  22/01 a 21/02

Nesta semana, a sua fé e estudos passam 
por crescimento, ampliando o seu campo 
de visão sobre as experiências. Você se 
sente mais inteiro e consciente das de-
cisões que impactam a carreira e os obje-
tivos futuros.

AMOR: Nesta semana você será levado a 
reavaliar a troca, mas existem outras priori-
dades que podem colocar o relacionamen-
to em segundo plano.

TRABALHO: O estudo e o aprimoramento 
no trabalho são importantes para o seu de-
senvolvimento. 

k

PeiXes  22/02 a 21/03

As metas e a carreira seguem em cresci-
mento. É essencial que foque e se dedique 
ao máximo, principalmente para se relacio-
nar com as pessoas, que é o seu maior de-
safio nesta semana.

AMOR: Nesta semana, uma conversa é 
importante para entender as necessidades 
emocionais e afetivas da pessoa amada. 
Vocês passam por desafios por causa de 
documentos ou por terem visões diferentes 
na forma de encarar as experiências.

TRABALHO: O trabalho passa por cres-
cimento, mas é importante saber se rela-
cionar com as pessoas e interagir com as 
ideias de uma forma mais clara e objetiva. 

Os projetos materiais tomam forma e 
passam por uma fase de crescimento e 
prosperidade. Você está propenso a tomar 
decisões importantes, que ativam a família 
ou o imóvel. 

AMOR: A semana traz condições de con-
quistar ou desenvolver a sua autoestima. 
Você está mais aberto para sair com os 
amigos e partilhar alegrias com pessoas 
próximas.

TRABALHO: A fase é de prosperidade. 
Mas é preciso seguir mais confiante e, prin-
cipalmente, desenvolver os seus talentos. O 
seu foco deve ser financeiro e de elabora-
ção de investimentos. 

l

Xis Tradicionais

Nº 8

Nº 12

Xis Calabresa

Xis Salada

R$ 13,00

Nº 9

Nº 13

Xis Coração R$ 16,00

R$ 12,00

Nº 10

Nº 14

Xis Strogonoff R$ 16,00

R$ 14,00

Nº 11 Xis Acebolado R$ 12,00

R$ 13,00

Xis Bacon

Xis Frango

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

Xis Especiais

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

ervilha, milho e maionese

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

R$ 21,00

Nº 15

Nº 16 3263 1408

Tele Entrega Tele Entrega 

9979 11569

Porções Extras no Xis

Cheddar

Requeijão

Coração

Strogonoff

Bacon

Calabreza

R$ 3,00

R$ 3,00

R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 4,00

R$ 4,00

Frango R$ 4,00

ACEITAMOS OS CARTÕES 

Fritas

Nº 18 Fritas com Queijo
(500g)

R$ 15,00

Hambúrguer

Nº 31
Hambúrguer 
Simples com Fritas 

Hambúrguer 
Duplo com Fritas R$ 15,00

Nº 32

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

Dois Hambúrguers, queijo, tomate, 
alface e molho especial

Hambúrguer 
Frango com Fritas R$ 10,00

Nº 33

Frango , queijo, tomate, alface e 
molho especial

Hot Dog

1 Salsicha 

Strogonoff

R$ 9,00

R$ 15,00

2 Salsicha 

1 Salsicha Prensado

R$ 10,00

R$ 10,00

1 Linguiça R$ 11,00

R$ 11,00

Coração R$ 15,00

2 Salsichas Prensado

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

Nº 1

Nº 5

Nº 2

Nº 6

Nº 3

Nº 7

Nº 4

Rua Almada nº35 - Restinga

   

Espaço do sabor

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

De Terça à Domingo
 19h às 00h

De Terça à Domingo
 19h às 00h

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO

3 Xis Carne3 Xis Carne
por 

,00R$ 30  

por 

,00R$ 30  

Melhor A mbien t e e o melhor la nche

Promoção Aberto
ao meio-dia

com
Ala minutas 
e Lanches
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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

ALUGUEL

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

 
Apartamento em condomínio 
com infraestrutura completa, 
estacionamento play graud, salão 

de festas, churrasqueira, portaria 
24 horas, próximo a terminal de 
ônibus. R$ 700,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – Fones (51) 
3250.1598 / 985978443 What-
sApp

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

Residência em ótimo estado, na 
Restinga, 03 dormitórios, sala, 
ampla cozinha, banheiro, gara-
gem, pátio, toda gradeada. R$ 
1000,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – Fones (51) 3250.1598 / 
985978443 WhatsApp

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

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

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

VENDA

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

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

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

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

Sobrado geminado em condomí-
nio fechado na Restinga; conta 
com dois dormitórios, sendo um 
suíte, cozinha ampla, banheiro, 
sala, área externa com lavanderia 
e churrasqueira e uma vaga para 
estacionamento (box). Imóvel 
financiável. R$ 100 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – Fones 
(51) 3250.1598 / 985978443 
WhatsApp

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

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

APROVEITE A OPORTUNIDADE! 
LINDA CASA COM PÁTIO EM 
CONDOMINIO FECHADO, ACEITA 
FINANCIAMENTO (consulte con-
dições). Agende sua visita! Vale 
a pena conferir. Casa dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, lareira, vaga para 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

AP
O

IO
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Concurso do Ministério Público da União (MPU) MPU 
2018 dispõe de vagas para cargos níveis médio e 
superior. Remuneração de até R$ 11.259,81.
O concurso terá como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 
(Cebraspe). Há vagas no Distrito Federal e nos seguintes estados: Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, goiás, mato grosso, 
mato grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio grande do Sul, Santa Catarina, Acre e minas gerais.

O 
concurso terá 
como banca 
organizadora o 
Centro Brasileiro 

de Pesquisa em Avaliação 
e Seleção e de Promoção 

de Eventos (Cebraspe). Há 
vagas no Distrito Federal 
e nos seguintes estados: 
Amazonas, Amapá, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Pará, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Acre e 
Minas Gerais.

Ao todo serão providas 
47 vagas, 37 delas para 
ampla concorrência, 03 para 
candidatos com deficiência 
e outras 07 para candidatos 
que se declararem negros. 
Para o cargo de Analista 
do MPU – Especialidade 
Direito são abertas 36 
vagas e para Técnico 
do MPU – Especialidade 
Administração está previsto 
o preenchimento de 11 
vagas.

A remuneração é de R$ 
11.259,81 para o cargo de 
Analista, enquanto que para 
Técnico é de R$ 6.862,72. 
As jornadas de trabalho 
são de 40 horas semanais e, 
entre os requisitos mínimos 
para investidura nos cargos, 
destacam-se os seguintes:

Analista do MPU 
Especialidade: Direito

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Direito, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo 
ministério da Educação (mEC).

Técnico do MPU - 
Especialidade: Administração
Certificado, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de ensino médio (antigo segundo grau), 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
órgão competente.

Inscrições Concurso MPU 2018
As inscrições poderão ser realizadas no período que 
compreende as 10 horas do dia 23 de agosto e 18 horas 
do dia 10 de setembro de 2018 (horário oficial de Brasília), 
exclusivamente, pela internet através do link http://www.
cespe.unb.br/concursos/mpu_18. A taxa de inscrição será 
no seguinte valor: 

• Analista do MPU: R$ 60,00; • Técnico do MPU: R$ 55,00.

No ato de preenchimento 
da ficha de inscrição on-line 
o candidato deverá imprimir 
a Guia de Recolhimento 
da União (GRU Cobrança) 
correspondente ao cargo 
e respectivo valor da taxa 
de inscrição. O prazo para 
pagamento da taxa é até o 
dia 1º de outubro de 2018.

Provas Concurso MPU 
2018

Para ambos os cargos 
haverá a aplicação de provas 
objetivas de conhecimentos 
básicos e objetivos, previstas 
para ocorrerem em 21 de 
outubro de 2018, no turno 
da manhã para Analista e a 
Tarde Técnico. Ainda haverá 
prova discursiva para o 
cargo de Analista, que 
consistirá de dissertação, de 
até 30 linhas, sobre o tema 
Legislação aplicada ao MPU 

e ao CNMP, constante dos 
Conhecimentos Básicos.

Na data provável de 
8 de outubro de 2018, 
será publicado no Diário 
Oficial da União e no site 
do Cebraspe o edital que 
informará a disponibilização 
da consulta aos locais e aos 
horários de realização das 
provas.

As provas objetivas, 
a prova discursiva, a 
avaliação biopsicossocial 
dos candidatos que se 
declararam com deficiência 
e o procedimento de 
verificação da condição 
declarada para concorrer 
às vagas reservadas aos 
candidatos negros serão 
feitas nas capitais dos 26 
estados da Federação e no 
Distrito Federal.

GEral


