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1 ExEmplAr por pEssoA
GrAtuitA

Escrevendo a história do Bairro

Acompanhe o Jornal 
Vitrine pelo facebook!

JornalVitrine
51 993.861.766

Liquida Porto Alegre
Promoção começa dia 15/02.
Kits para os lojistas podem ser
retirados no Jornal Vitrine!

Pág 12

Sempre o Melhor para o seu Pet

É a maior liquidação do sul do País. Procure o Furaquito, ele é o simbolo do Liquida e 
aponta as lojas que realmente estão em promoção. Há 23 anos, a CDL POA promove 
o Liquida Porto Alegre para ninguém ter que suar pra conseguir preço baixo no verão. 
Mas, muito cuidado: se não tiver o Furaquito, é fake!

LIQUIDAÇÃO SEM 
FURAQUITO, É FAKE.

WWW.CDLPOA.COM.BR LIQUIDAPORTOALEGRE

15A25 FEV 

Página 9

NAty comemorA seus 15 ANos NumA 
festA mArcAdA pelA solidAriedAde

RODÍZIO DE PIZZAS 
TELE

ENTREGA 
3250.6118
3250.6128

Av João Antônio da Silveira, 779

A qualidade é nosso
diferencial.

Ravenna
Pizzas

o à ln er no hF a

A MELHOR PIZZARIA DA ZONA SUL 
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Um jornal da Editora 
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CnPJ: 15.207.977/0001-51
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Exigir a comprovação de 
tiragem do jornal que você 
anuncia é um direito seu. 
Tudo que é produto que com-
pramos apresenta um rótulo 
especificando a quantidade, 
seja ela em kg, mL ou unida-
des. Estes produtos são au-
ditados pelo inmETRO, mas 
os jornais não passam por 
esta verificação. Então, cabe 
a você exigir a comprovação 
para não comprar gato por le-
bre. Assim você estará ajudan-
do os jornais sérios e tirando 
do mercado veículos sem o 
menor compromisso com o 
anunciantes e leitores. 

Observe ainda se o jornal 

apresenta pauta própria ou 
se é apenas uma cópia do 
que você vê na internet. infe-
lizmente alguns veículos que 
se dizem jornal de bairro, só 
aparecem no bairro para cap-
tar anunciantes e utilizam ma-
térias copiadas da internet, 
muitas vezes notícias antigas 
que já repercutiram no rádio e 
televisão. 

Jornal de bairro tem que ter 
notícia do bairro e produzidas 
pelo próprio jornal com tira-
gem comprovada que atenda 
sua região. 

iNformAção importANte 
Aos ANuNciANtes

Rua Belize,  - Restinga   540

3261 5566 

3261 5818

Neno
Gás

Revendedor autorizado 

R$ 67,90

TELE GRÁTIS 
+ BRINDE

P13

Compre nos Cartões sem sair de casa

mercado do Baixinho auditou a edição de dezembro 
com 10 mil exemplares

O mercado do Baixinho está localizado na 
Av. João Antônio da Silveira, 1650, fone (51) 3028.1745

A edição de janeiro (nº 207), com 
10 mil exemplares é fruto das fu-
sões dos nossos jornais em um só. 
Até então eram duas edições de 5 
mil exemplares por mês.  E nesta 
terceira edição com tiragem do-
brada, tivemos a auditoria realiza-
da noMercado do Baixinho, onde 
Jonata e Sheila Brambila puderam 
atestar que haviam 40 pacotes de 
250 jornais cada, totalizando 10 
mil exemplares. Sheila conferiu ain-

da a nota fiscal emitida pela Zero 
Hora com a mesma especificação 
de quantidade.

Esta é uma forma utilizada a 
anos pelo Jornal Vitrine para dar 
segurança aos anunciantes parcei-
ros, pois muitos já foram vítimas 
de fraudes, quando os jornais di-
zem fazer um número X de exem-
plares, mas fazem uma quantidade 
muito inferior. 

Sheila Brambila atestou que o Jornal Vitrine distribui 10 mil exemplares

Foto: Valtencir Cruz
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13º tabelionato é o mais próximo do extremo sul da capital
O 13º Tabelionato, conhecido há 33 anos como Cartório Alvício atende toda a cidade, mas é o mais próximo para os moradores da região 
do Extremo Sul e parte da zona leste, que compreendendo bairros como Hipica, Restinga, Aberta dos morros, Ponta grossa, Belém novo, 
Chapéu do Sol, Boa Vista, Lami, Lageado e também Lomba do Pinheiro e Agronomia, na zona leste da capital.

Até meados de 2018 o Cartório 
estava instalado na Restinga, mu-
dando para a Hípica para atender as 
mudanças na legislação, como aces-
sibilidade e para poder dar mais con-
forto aos clientes num espaço maior, 
com melhores instalações ambiente 
climatizado, elevador e sanitários. 

“Ao longo de 2018 e início de 
2019, ocorreram algumas mudanças 
de localizações de cartórios na re-
gião, especialmente para atender à 
legislação. Com isso o nosso Cartório 

passou a ser o único em uma grande 
área geográfica que compreende o 
Extremo Sul e Lomba do Pinheiro, no 
entanto, muitas pessoas ainda não 
sabem e acabam se deslocando para 
longe em busca dos serviços que 
prestamos aqui. Acredito que atra-
vés do Jornal Vitrine possamos levar 
esta informação aos moradores des-
tas regiões que atendemos”. Disse o 
Bel. Alvício Ribeiro da Silva, respon-
sável pelo 13º Tabelionato.

Estrada Edgar Pires de Castro, 1841, entre as lojas Quero-Quero e Sacolão Barcelos no bairro Hípica 

Fotos: Valtencir Cruz

QuAis As fuNções do tABelioNAto de NotAs?

O Tabelionato de No-
tas, comumente cha-
mado de “Cartório de 
Notas” tem como fun-
ções a autenticação de 
cópias em geral; realizar 

o reconhecimento de 
firmas e executar a la-
vratura de testamentos 
públicos, atas notariais 
e de procurações públi-
cas. Ainda, as escrituras 

públicas de doação, de 
testamento, de venda e 
compra, de procuração, 
de emancipação, de pac-
to antenupcial,de insti-
tuição de hipoteca, de 
instituição de usufruto, 
entre outras

Sendo assim, o Ta-
belionato de Notas, 
também conhecido por 
Serviço Notarial, possui 
caráter administrativo e 
técnico e tem como prin-
cipal finalidade garantir 
que os atos jurídicos, 
públicos ou privados, se-
jam públicos, autênticos, 
seguros e eficazes.

AUTEnTiCAçãO
RECOnHECimEnTO DE FiRmA 
CERTiDãO
CERTiDãO DE nASCimEnTO
CERTiDãO DE ÓBiTO

CERTiDãO DE CASAmEnTO
PROCURAçãO
ESCRiTURAS
ATAS nOTARiAiS

serViços eXecutAdos por cArtÓrios

O cartório Alvício está localizado na Estrada Edgar Pires de Castro, 1841, entre as 
lojas Quero-Quero e Sacolão Barcelos no bairro Hípica
Telefones (51) 3250.1073 e (51) 3250.1766.

Amplo espaço de atendimento com ambiente climatizado e elevador

Ofertas válidas até 5/03/2019 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

Endereço: Rua Belize, 370 - Restinga 
Fone:  51 3241.0073

Horário de Funcionamento
Segunda a Sábado das 7 ás 21h
Domingos e Feriados 7 ás 20h30 Mercadomns 51 991.3291. 17

Receba nossas promoções
pelas redes sociais

A cada R$ 50,00 em compras 
Ganhe 1 cupom para concorrer 

a um Kit Volta as Aulas!

Sorteio será dia 28 de fevereiro de 2019

Contém: 1 mochila, 1 pasta, 2 cadernos, 1 caixa de lápis, 1 pacote de canetinhas, 1 régua, 1 tesoura, 2 lápis de escrever, 1 cola liquida, 1 errorex, 1 marca texto, 1 borracha, 1 estojo 

Folha A4 Ofício
Chamequinho
C/ 100un

Lápis de
Cor Leo e Leo
C/ 12un

Lápis de
Escrever
Leo e Leo

Errorex
New Magic
18ml

Cola Branca
Escolar Mercur
90g

995, 694, 990,

991,492,

un. un. 3 un.

un.un.

un.

Mochilas
a partir

9039, un.

9934,
No cartão

*Feminino ou masculino, o vencedor poderá escolher
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seJA prÓspero!

cd seja próspero!: Todo homem deseja o sucesso 
financeiro. Para isso, é preciso receber uma ilimina-
ção divina: você quer ter prosperidade ou você quer 
ser próspero? Descubra o caminho para a prospe-
ridade material e espiritual por meio destas mensa-
gens. Domine o dinheiro e não seja dominado por 
ele. Sejá próspero! 
para adquirir ou conhecer esse e outros materiais 
da Editora Vento sul, ligue ou envie um Whatsa-
pp para 51 999321 8440. 

1Samuel 2.7 diz: “O Senhor é o que enriquece 
e empobrece”. Este versículo afirma que Deus é o 
Dono da prosperidade. E, diante da crise econômica 
que vivermos, concluímos que não basta ter pros-
peridade, é preciso ser próspero para ser feliz. Um 
homem que tem a prosperidade, amanhã pode não 
a ter, mas um homem próspero sempre será prós-
pero, porque ser é bem mais elevado e constante 
do que ter!

Homem próspero é aquele que tem o Dono da 
prosperidade no governo de sua vida. Se você dese-
ja ser próspero, precisa eleger Deus como fonte de 
suprimento de sua vida. Precisa acolher Seus pen-
samentos, conhecer e seguir Suas instruções em to-
dos os momentos. 

iNscrições:

campeonato 40 anos da liga 
de futebol sete da restinga 
começa em março

O presidente da liga de futebol sete da 
restinga Cloir Duarte, comunica a comu-
nidade da Restinga e Extremo Sul que já 
estão abertas as inscrições de clubes para 
a categoria 40 anos na modalidade fute-
bol sete, as fichas de filiações estarão à 
disposição a partir do dia 05.03.2019 com 
o diretor de inscrições Márcio.

O número de equipes participantes são 

limitadas, tendo em vista os horários pré-
-estabelecidos para as rodadas.

Desde já a Liga de Futebol Sete da Res-
tingaagradece a partição de sempre do 
Jornal Vitrine, SuperKan, Rafael Barcelos, 
Xis tio Nelson. Bolicho de Papel, Deputado 
Estadual D. Thiago Duarte, TV Restinga, e 
agora também a Rádio Catamarã da Res-
tinga. 

Cobal, campeão de 2018, promete vir mais forte ainda em 2019

local associação atlética roma
Rua Oscar Oliveira Ramos, 1393
Das 19 às 20h, a partir do dia 10.03.2019.

informaçõEs pElos fonEs:
51 984650308 com Duarte
51 985284375 com márcio

Foto: Valtencir Cruz
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projeto cinema nos Bairros
O Projeto foi Criado para levar a cultura do cinema direto nas escolas ou instituições, daqueles que não 
tem condições de assistir um bom filme.

C
onta com toda aparelhagem necessária 
para realizar a apresentação dos filmes 
e já espera a criançada com tudo pronto, 
como aconteceu no Centro Infanto Juvenil 

Monteiro Lobato em janeiro deste ano. 
Durante a passagem do filme, são distribuídos 

pipoca, refrigerante e cachorro quente, para com-
pletar a festa da garotada.

Quando se circula em meio a criançada se pode 
perceber o brilho nos olhos e a alegria destes me-
ninos e meninas por estarem tendo aquela opor-
tunidade que para muitos não é nada, mas outros 
é muito.

O Projeto atua na zona sul de e Porto Alegre, 
em bairros como a Restinga, no Multimeios, Quin-
ta Unidade, no Fórum de Segurança. Hoje já exis-
te, temos mais de 60 escolas aguardando a equipe 
para e realização do projeto que objetiva sempre 
a promoção do bem estra de quem mais precisa. 

Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato teve o Cinema no Bairro em janeiroDeco Trindade, Rafael Barcellos e Aline em uma das exibições do Projeto

Quem quiser agendar pode entrar em con-
tato pelos fones (51) 997557398 com Rafael 
Barcellos.

ciNemA é culturA e culturA
é pArA todos!

Fotos: Deco Trindade

Av. Economista Nilo Wulff nº 2104 - Restinga

51 98655.2751    - 3136.7048
Parcele suas compras em 
até 6x sem juros

E que por dentro em todas novidades@certomoveis

Tudo Para o Seu Lar!

Compre sem sair de casa!
Montagem GRÁTIS

O Núcleo Comunitário e Cultural Belém 
Novo, Entidade civil de direito privado, 
com patrimônio e administração próprios, 
constitui entidade beneficente, de interesse 
publico, assistência social e sem fins 
lucrativos. É uma ONG desde 2004 e tem 
como Mantenedor o Condominío Terraville 
“Um Condominío com Responsabilidade 
Social”.
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falta de água leva lideranças da lomba do pinheiro em 
carreata até ao dmAe e prefeitura para cobrar soluções

Lideranças Comunitárias das di-
versas comunidades da Lomba do 
Pinheiro, em protesto conta as cons-
tantes faltas d'água na região, organi-
zadas pelo Conselho Popular, saíram 
em carreata com dezenas de carros 
e três ônibus com moradores em di-
reção ao DMAE e à Prefeitura de Por-
to Alegre para protestar contra esse 
descaso com a população, bem como 
entregar um documento apontando 
soluções para contornar o problema. 

A atividade ocorreu na tarde da 
segunda-feira (11/02), seguindo uma 
das deliberações da reunião ocorrida 
em 29 de janeiro, por não ser mais 
suportável tamanho descaso com os 
mais de 80 mil moradores do bairro. 
Além das outras medidas tomadas, 
na reunião está: a reunião que foi 
realizada com a Defensoria Pública 
para o ingresso de uma ação públi-
ca para suspender o pagamento da 
conta d'água até a solução do pro-
blema, bem como uma audiência pú-
blica para o retorno de soluções e a 
permanente vigilância para a tomada 
de outras medidas que couberem ne-

cessárias a serem organizadas pelo 
Conselho Popular.

O movimento foi marcante, pois 
a unidade de todas as lideranças da 
região foi fundamental. No DMAE, 
além de trancar a Av. 24 de outubro, 
também se fez um abraço simbólico 
no prédio, bem como protocolado 
um documento contendo sete pon-
tos pedindo solução. Foi um momen-
to forte com falas das lideranças e 
contando com o importante apoio 
dos Azuizinhos e da Brigada Militar 
que intermediou a fala com os repre-
sentantes da autarquia. 

Do DMAE o destino foi a prefeitu-
ra de Porto Alegre, que seguiu com o 
apoio do mesmo aparato na seguran-
ça do trânsito e foram recebidos por 
um batalhão de segurança munici-
pal, já apostos na frente da prefeitu-
ra. Não houve tumultuo e com faixas, 
cartazes e carro som a manifestação 
mostrou a indignação com o descaso 
da falta da água. 

A representação conseguiu audi-
ência com o Gabinete do Prefeito, vis-
to que a informação é que o mesmo 

Comunidade mostra sua revolta com o problema que se repete a cada ano

Foto: Divulgação

os poNtos do documeNto eNtregues Ao dmAe e Ao prefeito, são:

1. Solicitamos a imediata ativação de 
todos os RESERVATÓRiOS D’ÁgUA 
que estão sem uso, cujas bombas es-
tão desligadas – por exemplo: reser-
vatórios da parada 4, Dolores Duran, 
parada 7, parada 13 (Rua São Pedro) 
e a construção de novos reservatórios.

2.  Estudo e planejamento de nova 
configuração Hídrica em toda região 
da Lomba do Pinheiro, que comporte 
o abastecimento d’água, evitando o 
desabastecimento vivido nos últimos 
anos.

3.  Reativar a Barragem da Lomba do 
Sabão com envio de técnicos para 
estudo e possível tratamento da água 
como alternativa de abastecimento, já 
realizado em tempos anteriores. Bem 
como, viabilizando um emissário para 
contornar poluição.

4. Urgente construção de nova Esta-
ção de Abastecimento para evitar pro-
blemas de futuras de falta d’água na 

região.

5. isentar todas as faturas da conta de 
água no período que houve desabas-
tecimento até a solução do abasteci-
mento da água potável à população 
da Lomba do Pinheiro.

6. Promover ampla campanha de Edu-
cação ambiental, em parceria com 
as diversas instituições e escolas da 
região, para conscientização da popu-
lação acerca da preservação do meio 
ambiente, das nascentes existentes, 
fauna e do melhor uso da água como 
um todo. Bem como, sobre o correto 
descarte do lixo e dos resíduos sóli-
dos, assim como, ampliar o recolhi-
mento do lixo seco na região.

7. Proibir a construção de novos con-
domínios habitacionais na Lomba do 
Pinheiro. Enquanto não for resolvido o 
problema do abastecimento de água 
na região.

O próximo passo, conforme 
já deliberado é a realização de 
uma audiência pública na região, 
chamando o prefeito, direção do 
DMAE, Ministério Público, Defenso-
ria Pública, Câmara de Vereadores, 
lideranças e moradores em geral, e 
demais interessados na resolução 
do problema para obtermos uma 
definitiva solução a esse descaso 
com a população. 

O Conselho Popular da Lomba 
do Pinheiro participou ainda, na 
terça-feira (12/02), de uma audiên-

cia na Câmara de Vereadores, onde 
a COSMAM promoveu para tratar 
do tema. Na ocasião, também foi 
entregue o mesmo documento. 
Cerca de 30 associações partici-
param das ações e endossaram o 
documento, destacando que con-
tinuarão atuando e fazendo novas 
manifestações caso o problema 
perdure.

Por: Francisco Geovani de Sousa-
Coordenador do Conselho Popular 
da Lomba do Pinheiro

não se encontrava e entregaram o 
documento apontando soluções ao 
problema e pedindo retornos ime-

diatos. Na ocasião se comprome-
teram atenção às reivindicações e 
buscar as soluções necessárias.
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AGORA NA
ZONA SUL
A MELHOR GRADUAÇÃO
DO SUL DO BRASIL

Aqui, o futuro chega antes. Rua Dr. Pereira Neto, 114 - Tristeza 

(51) 3136.5456  |   (51) 99121.5329

A PARTIR DE R$ 285,60 
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cÈus da restinga em fase final de conclusão
Em 2009 a Secretaria Municipal de 

Esporte  Recreação e Lazer, na épo-
ca chamou o líder comunitário Jose 
Ventura para estar à frente do Cen-
tro de Artes e Esportes Unificado 
(céus)   que e um equipamento públi-
co de 3 000 m2 de aérea e 1 000 m2 
de construção, cm 2 prédios  mul-
tiuso ,com praça de esporte e lazer, 
Cras, salas multiuso,biblioteca,tele 
centro,sala de reuniões, cine teatro 
com 60 lugares, quadra poliesporti-
va coberta, pista de caminhada com 
acessibilidade, pista de skate, equi-
pamentos de ginástica,  s que vai 
funcionar com uma tripartite gover-
no, comunidade e sociedade civil or-
ganizada. Já foram feitas 6 oficinas 

de mobilização e haverá a 7º oficina 
que é de intervenção artística assim 
que os prédios forem entregues, o 
que está previsto para o primeiro se-
mestre de 2019.

Já em 2005 José Ventura trabalha-
va e mobilizava a comunidade para 
buscar recursos para a construção 
de uma Vila Olímpica no bairro, che-
gava a carregar uma maquete que 
apresentava em eventos na região. 
Na época muitos achavam que era 
um sonho impossível, mas esta luta 
de Ventura fez com que fosse visto 
como uma referência na luta pelo es-
porte e o colocou à frente do CÉUS, 
num projeto que faz seu sonho virar 
realidade.

Vista aérea do céus da Restinga

Foto: Divulgação Céus

Obra está em fase de acabamento e deverá ser concluído ainda no 1º semestre de 2019

eNQuANto lutAVA prA reAlizAr seu soNho, José VeNturA se QuAlificAVA

José Ventura trabalha como vigilan-
te, está se graduando no curso superior 
de Gestão Desportiva e de Lazer pelo 
IFRS Restingae sua liderança comunitá-
ria trouxe o Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CÉUS)para a comunidade da 
Restinga.  É morador do bairro onde 
executa um trabalho social deste 2004 
com atividades de atletismo e cultura. 
Conquistou um espaço aonde havia lixo 
e transformou o mesmo em um espaço 
de inserção social para atividades com 
crianças, jovens e adultos. Em 2009 foi 
indicado pela  Secretaria de Esporte Re-
creação e lazer  (SME ) para esta à frente 
do CÉUS  tanto é que o mesmo foi indi-
cado para fazer cursos de qualificação 
pelo Ministério da Cultura  e deste  de 
lá o mesmo não parou .Sendo  os cursos  
e o  Seminário Internacional  das Praças  
dos Esportes  e da Cultura  realizado 
nos dias 04 e 05 de junho de 2012 em 
Brasília ,pela Diretoria  de Programas  
Especiais  de Infraestrutura  Cultural  
CÉUS  PAC 2  E Coordenadoria  Geral  de 
Gestão e Mobilização Social .

Pela  Escola de Administração Pú-
blica e de Empresa da Fundação Ge-
túlio Vargas fez curso de Capacitação 

em Gestão de Equipamentos Públicos, 
nível A, de maio a setembro de 2012.  
Seminário Nacional de Capacitação 
para Gestores dos Céus nos dias 2 e 
3 de dezembro de 2014 em Brasília 
pelos Ministérios Trabalho e Empreg
o,Justiça,Desenvolvimentismo Social 
e Combate à Fome,Esporte,Cultura, 
Planejamento,Orçamento e Gestão. 
Participou do 7º Encontro de Ativação 
Regional das Praças Céusno dia 12 de 
abril 2018 em Campo Bom RS. Lazer 
e Esporte para pessoas com deficiên-
cia, Esportes,Lazer eJuventude pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. 
Formação em Políticas Sociais PELC/ 
Vida Saudável, Gestão de Espaço de 
Esporte e Lazer pelo Ministério do 
Esporte,Secretaria de Esporte, Educa-
ção, Lazer e Inclusão Social 2017 pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, 
Curso básico de treinador de atletismo 
pela Confederação Brasileira de Atletis-
mo, pela Federação de Atletismo do Es-
tado do Rio Grande do Sul e Sociedade 
de Ginastica Porto Alegre (SOGIPA) de 
06 a 12 outubro de 2009.

Foto: Valtencir Cruz
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Especialista em Direito Imobiliário

OAB/RS 51.827

prAzo NAs locAções resideNciAis de imÓVeis urBANos

dra. luciana Bento

É permitido por lei locador e locatário acordarem qualquer prazo 
para a locação residencial de imóveis urbanos. Contudo, existem di-
reitos e deveres a serem observados a partir de um prazo específico.

nas locações residenciais ajustadas por escrito e com prazo igual 
ou superior a 30 (trinta) meses, o proprietário poderá reaver o imó-
vel locado, sem um justo motivo, quando findo o prazo estabelecido. 
Chama-se este tipo de retomada de Denúncia Vazia ou imotivada. O 
locatário, por sua vez, poderá devolver o imóvel mesmo antes dos 30 
(trinta) meses, desde que pague uma multa proporcional ao tempo 
já decorrido do contrato, conforme estabelece o artigo 4º da Lei de 
Locações. Tal multa poderá ser dispensada se a devolução do imóvel 
decorrer de transferência, por motivação do empregador do locatá-
rio, para prestar serviços em localidade diversa daquela do início do 
contrato. Para tanto, a lei exige que o inquilino notifique o locador por 
escrito com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.

Por outro lado, se proprietário e inquilino assim desejarem, poderão 
manter a locação, que, findo o prazo ajustado, passará a vigorar por 
prazo indeterminado. nesta hipótese, qualquer uma das partes, a qual-
quer tempo, poderá encerrar a locação, bastando avisar a outra com, 
no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.

Já, nas locações residenciais com prazo inferior a 30 (trinta) meses, 
há uma proteção maior ao locatário. Ao final do prazo do contrato, 
quando a locação passará automaticamente a vigorar por prazo inde-
terminado, o proprietário somente poderá reaver o imóvel se justificar 
o seu pedido, o que é chamado de Denúncia Cheia ou motivada. Des-
sa forma, a retomada somente poderá ocorrer em determinados ca-
sos previstos em lei, como, por exemplo, em decorrência da extinção 
do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for 
relacionada com o seu  emprego, ou se for pedido para uso próprio, 
de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascen-
dente ou descendente do locador que não disponha, assim como seu 
cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio, entre outros 
motivos expressos no artigo 47 da Lei de Locações. Por outro lado, o 
locatário poderá entregar o imóvel, findo o prazo da locação, apenas 
notificando o locador com trinta dias de antecedência.

Pelo que se infere do acima exposto, tanto proprietários quanto 
inquilinos devem atentar às consequências que o prazo da locação 
residencial pode representar. Principalmente o proprietário, uma vez 
que para retomar seu imóvel nas locações contratadas por prazo in-
ferior a 30 (trinta) meses terá que ter justo motivo dentro do que a lei 
determina.

festa de Nossa senhora dos 
Navegantes em Belém Novo
Ocorrida no sábado (02/02) a tradicional Festa de nossa Senhora dos na-
vegantes em Belém novo reuniu centenas de fiéis que acompanharam a 
procissão, fazendo seus pedidos e agradecendo à graças já alcançadas.

As comemorações come-
çaram já no dia 30 de janei-
ro com tríduo, missa sempre 
as 20 horas e festejos popu-
lares no salão paroquial até 
o dia 31.

No dia 02 de fevereiro 
houve a procissão fluvial 
pelo Guaíba com a recepção 

da imagem da Santa por vol-
ta das 9h30 na praia do Le-
blon, de onde seguiu a pro-
cissão a pé até a Paróquia 
nossa Senhora de Belém.

As comemorações conti-
nuaram, com missa solene 
as 10h, seguido de um al-
moço festivo com galeto, 

salada, arroz e buffet de sa-
ladas. Após o almoço ainda 
teve o baile com música ao 
vivo, onde os fiéis puderam, 
dançar, confraternizar e se 
divertir comemorado esta 
data tão importante para a 
comunidade católica da re-
gião do Extremo Sul da ca-
pital.

Apesar de no mesmo dia 
ocorrer a tradicional festa 
no bairro Navegantes, que 
reúne mais de 100 mil pes-
soas, a festa da santa em 
Belém Novo foi um suces-
so “Foi maravilhosa nossa 
FESTA DE NOSSA SENHORA 
DOS NAVEGANTES. A Procis-
são pelas águas do Guaíba, a 
grande procissão pelo bair-
ro, a Santa Missa e o Almoço 
Festivo! Tudo como merece 
aquela que nos protege nos 
Mares da Vida!” disse o Pa-
dre Tiago Francesco em pu-
blicações nas redes sociais. 

Dia começou com procissão fluvial pelas água do Guaíba com chegada na praia do Leblon

Fotos: Thiago Oliveira

orAção pArA NossA seNhorA dos NAVegANtes:

Ó Nossa Senhora dos Navegantes, Mãe de Deus criador do céu, da terra, dos rios, lagos e mares; 
protegei-me em todas as minhas viagens. Que ventos, tempestades, borrascas, raios e ressacas, 
não perturbem a minha embarcação e que monstro nenhum, nem incidentes imprevistos causem 
alteração e atraso à minha viagem, nem me desviem da rota traçada. Virgem Maria, Senhora dos 
Navegantes, minha vida é a travessia de um mar furioso. As tentações, os fracassos e as desilusões 
são ondas impetuosas que ameaçam afundar minha frágil embarcação no abismo do desânimo 
e do desespero. Nossa Senhora dos Navegantes, nas horas de perigo eu penso em vós e o medo 
desaparece; o ânimo e a disposição de lutar e de vencer tornam a me fortalecer. Com a vossa 
proteção e a bênção de vosso Filho, a embarcação da minha vida há de ancorar segura e tranquila 
no porto da eternidade. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós.

Errata: Estamos repetindo o texto da edição anterior para corrigir a es-
pecialização da Dra. Luciana Bento, pois quando deveria ser Especialis-
ta em Direito Imobiliário, colocamos Especialista em Direito Tributário.

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

TOUR
Se é com amigos é bem melhor!

51 984.873.607 51 996.351.176 Paula Noeli

Viagens
 e  Turismo

Escolas, empresas, grupos de melhor idade, de 
esportes, de amigos...

Na hora de programar suas viagens faça uma 
consulta!

Fazemos pacotes personalizados para o seu 
grupo, com guias de turismo credenciados.

REG. CADASTUR. 23092536-100001-5
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direcao@madreraffo.com.brfacebook.com/madreraffo

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

051 3259-1113

Anos

juntos somos Horto

Aprender
nos aproxima



redehorto.com.br/matriculas2019

Venha para o Horto Madre Raffo 

Agende uma visita 
e conheça nossa

proposta pedagógica! 

20192019

NAtháliA comemorA seus 15 ANos NumA festA mArcAdA pelA 
solidAriedAde

Tudo começou quando o 
motoboy Dionatan Francisco 
Corrêa, mais conhecido como 
Jajá, foi fazer a entrega de uma 
pizza da promoção na casa da 
menina, que mesmo já estando 
em valor promocional, pediu 
desconto. Neste momento Jajá 
soube que a pizza comprada era 
pra comemorar seus 15 anos. O 
motoboy fez questão de dar a 
pizza e postou um vídeo nas 
redes sociais que acabou virali-

zando numa corrente do bem. 
Muitas pessoas se propuseram 
a ajudar, surgindo então a ideia 
da festa. Fotógrafo se ofereceu 
gratuitamente, decoradoras, sa-
lão, maquiadoras, doações de 
refrigerantes, doces e salgados, 
bolo, vestido, anel, banner, qua-
dro, enfim, tudo pra uma linda 
festa. “Postei o vídeo e minha 
cunhada passou para o Márcio 
Figueira que também postou 
e foi espalhando. Quis apenas 

ajudar, mas não imaginava que 
tomaria esta proporção”, disse 
Jajá ao jornal Vitrine.

As pessoas se organizaram, 
fizeram algumas reuniões e em 
pouco mais de 15 dias foi orga-
nizada uma festa que em con-
dições normais se leva mais de 
um ano pra se preparar.

A mãe de Nathália, Cláudia 
Marjo Conrado da Silva, conta 
que sofreu muito durante todos 
esses dias, pois teve de fazer 
tudo sem que a filha soubesse. 
No dia da festa saíram de casa 
dizendo que iriam a uma for-
matura, revelando a surpresa 
só na chegada. 

O pai, Rodrigo da Costa de 
Pádua, aguardava desde cedo 
ansioso e recepcionando os 
convidados e os organizadores 
da festa, alguns que ele também 
só foi conhecer no dia.

Enfim Nathália chegou recep-
ciona pelo Grupo Desbravado-
res, ao qual faz parte, e estava 
um princesa, apesar de só ficar 
sabendo na hora, pois a família 
guardou segredo. 

Foi uma noite de pura ma-
gia e emoção, onde a debutante 
Nathalia Conrado da Silva de 
Pádua, a Naty, iria comemorar 
com uma pizza e teve uma noi-
te de princesa. Mas tiveram ain-
da muitas surpresas. Jajá, que 
começou tudo com seu coração 
gigante, foi homenageado na 
mensagem ao vivo em frente ao 
salão. Naty ganhou vários pre-
sentes, entre eles um notebook 
presenteado pelo Marcos do Su-
perKan. O DJ e boa parte da de-
coração foi feita gratuitamente 
pela DT Produções e Eventos, 
as fotos também gratuitas foi 
da Studio da Fotografia, os co-
pos personalizados foram ofe-
recidos pela WPOA, o banner 
pelo Jornal Vitrine, a LKL even-
tos ofereceu o salão, também 
como presente. Estas são algu-
mas das tantas empresas que 

e profissionais que ajudaram, 
além das mais de 50 pessoas, e 
a estas peço desculpas por não 
poder citar todas. Obviamente 
algumas destas pessoas mere-
cem um destaque especial por 
sua dedicação e por serem o elo 
de ligação entre tantas pessoas 
de bem. Entre elas estão Mariza 
Andrea dos Santos, Ane De La 
Rocha e Elisandro Bauer, Márcio 
Figueira, Eliege Couto e claro, o 
Jajá que começou tudo. 

O melhor presente no en-

tanto, quem recebeu foram as 
pessoas que ajudaram de al-
guma forma assim como e este 
que vos escreve. Uns ajudaram 
mais, outros menos, mas com 
a mesma importância. Todos 
unidos organizaram em pou-
cos dias uma linda festa. Isso é 
a força da união de pessoas de 
bem, entre as quais me orgulho 
de estar junto. 

Parabéns Naty! E parabéns 
a todos que ajudaram nesta 
festa!

Na chegada a recepção do Grupo Desbravadores

Os pais cheios de orgulho e emoção pelo momento tão especial

O encontro de Naty com Jajá, um dos momentos mais emocionantes da noite

Naty com algumas das tantas pessoas que lhe proporcionaram uma noite mágica

Fotos: Mônica Meine / Studio da Fotografia - 51 99992.5557
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Especialista em direito previdenciário

OAB/65.332

michele Alves Aguiar

o Que mudA com A reformA dA preVidêNciA?

A reforma previdenciária, defendida pelo governo como única al-
ternativa para melhorar o sistema previdenciário do país e equilibrar 
as finanças da União, embora sem regras ainda definidas, irá alterar, 
consideravelmente,os modelos de aposentadorias e pensões até en-
tão vigentes.   

Algumas mudanças afetarão praticamente todos os segurados do 
regime geral de previdência, causando um grande impacto na vida 
dos trabalhadores, restringindo o acesso aos benefícios previdenciá-
rios e diminuindo consideravelmente a renda dos beneficiários.

A mais recente proposta prevê a instituição da idade mínima de 65 
anos, tanto para homens como para mulheres, que quiserem reque-
rer qualquer modalidade de aposentadoria, inclusive os trabalhadores 
que exercem atividades insalubres ou perigosas. 

Além disso, o segurado que quiser assegurar o direito ao recebi-
mento da integralidade dos vencimentos, de acordo com o teto do 
inSS vigente, de R$ 5.839,00, deverá contribuir para a previdência pelo 
prazo mínimo de 40 anos. 

Outra importante alteração que vem sendo considerada pelo go-
verno é a criação de um sistema de capitalização, onde as contribui-
ções previdenciárias de cada trabalhador seriam depositadas em uma 
conta específica, gerenciada por fundos habilitados pelo governo, em 
substituição ao atual sistema de repartição, adotado pelo Brasil.

Para a equipe econômica quecompõe o governo brasileiro, estas 
medidas, entre outras, são consideradas fundamentais para a manu-
tenção do sistema previdenciário, que segundo os analistas, vive uma 
situação caótica.

Todavia, para alterar as atuais regras, o governo precisa aprovar 
uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que depois de passar 
pelas Comissões da Câmara dos Deputados, deverá ser votada pelo 
Plenário em dois turnos, com intervalo de cinco sessões entre uma e 
outra, devendo ter um mínimo de 308 votos (3/5 dos deputados), em 
cada reunião, para ser aprovada.

Após a aprovação dos deputados federais, a PEC deve seguir para 
o Senado, onde será analisada pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e depois pelo Plenário, onde deverá ser votada novamente em 
dois turnos. 

Assim, diante de todas as incertezas e inseguranças trazidas pela 
possível aprovação da reforma previdenciária, é importante que todos 
os segurados que estiverem em vias de completar os requisitos para 
aposentadoria, ingressem logo com os pedidos, a fim de assegurarem 
seu direito à aposentação, segundo as leis previdenciárias vigentes.

festa na praça da Amizade

Como acontece à três anos, seu Moises 
Souza Baptista, organizou a festa de final 
de ano na Praça da Amizade, na Av. João 
Antônio da Silveira, em frente ao Foro da 
Restinga, na Esplanada da Restinga. O lo-
cal escolhido é por se tratar de uma praça 
com quadra esportiva que seu Moisés aju-
da a manter para que a garotada use com 
tranquilidade. A Praça anteriormente era 
usada como ponto de drogadição e hoje é 
com prática esportiva. 

O mês de dezembro sempre é magico, 
feliz para todo mundo, em especial para 
Moises Souza Batista que realiza o natal 

da criança carente. A praçaneste dia fica 
repleta de crianças e adultos e este ano 
cerca de 100 crianças foram beneficiadas 
com brinquedos, cachorro quente, bolo e 
refrigerante.

Seu Moisés reúne um grupo de amigos 
da alameda 5 da 1ª unidade da Restinga 
que ajudam e buscam doações junto aos 
moradores que sempre ajudam de algu-
ma forma.  Entre essas pessoas parceiras 
estão Tia Fani, Magui, Carlão, Rosane, 
Ivone, Alemão e Ivani, que estão sempre 
dispostos a ajudar e colaborar, desta seu 
Moisés.  

Seu Moisés começou a fazer a festa em 2016

Foto: Divulgação
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os AlimeNtos esseNciAis pArA o seu Verão

O verão é uma estação de muitos sabores. Por isso, separamos cinco 
alimentos que, mais do que nutrição, oferecem bem-estar durante a estação 
ma  is quente do ano. 

Acesse nosso blog e confira outros conteúdos de saúde e bem-estar :
Dr. Paulo Rabaldo | Diretor Técnico Médico | CRM-RS: 12386

mElancia: composta por 90% de água, é uma fruta extremamente 
hidratante. Rica em vitamina A, C e licopeno, é um poderoso antioxidante. 
Dica: faça um suco bem gelado e “drible” as sementes da fruta.

iogurtE grEgo: esse alimento é ideal para aliviar o calor. Rico em 
probióticos, ajuda o sistema digestivo e previne infecções. Uma fonte de 
carboidratos e proteínas. 

Dica: coma-o com frutas logo pela manhã ou mesmo como 
sobremesa.

pEpino: contendo erepsina – um aminoácido que promove a limpeza 
e o bom funcionamento do intestino – ele melhora nossa digestão, o que 
é muito importante no verão. 

Dica: coloque o pepino em suas saladas, sanduíches e 
sucos.

lEitE dE mantEiga: também chamado de leitelho, esse alimento 
é perfeito para quem ficou muito tempo exposto ao sol. Um copo no fim 
do dia ajuda a combater a fadiga causada pelo calor e a desidratação. 

Dica: ele pode substituir os isotônicos industrializados.

abobrinha: Possui um sabor suave, boa composição de água, é 
rica em diversos nutrientes e auxilia o organismo na absorção da vitamina 
B. Dica: excelente acompanhamento, seja no prato principal 
ou nas saladas.

Para quem está em dieta restritiva ou quer melhorar seus 
hábitos alimentares, é importante consultar-se com um 
nutricionista. Agende a sua consulta aqui na Clínica Salute: 
(51) 3012-6002 ou pelo WhatsApp (51) 98017-4798.
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começou o liquida porto Alegre 2019
A CDL Porto Alegre apresentou, na quarta-feira (13/02), mais uma edição do evento que há 23 anos movimenta o comércio e os 
serviços da Capital no mês de fevereiro. 

De sexta-feira (15/02) até 
o dia 25/02, o Liquida Por-
to Alegre vai oferecer, além 
das promoções, uma pro-
gramação itinerante pela ci-
dade. “Teremos ofertas que 
devem alcançar até 70% de 
desconto”, afirma o presi-
dente da CDL Porto Alegre, 
Alcides Debus, ressaltando 

que, em 2019, 4,5 mil lojas 
aderiram ao Liquida – nú-
mero 36% maior em relação 
a 2018. O prefeito de Porto 
Alegre, Nelson Marchezan 
Júnior, participou do evento 
de lançamento, que ocorreu 
no Hotel Everest, e salientou 
a relevância da campanha: 
“O Liquida Porto Alegre tem 

papel muito importante, 
mantém a economia local 
se movimentando, gerando 
emprego e renda”.

Entre as novidades deste 
ano está a Estação Liquida, 
que vai circular por 17 pon-
tos, em 15 bairros da Capi-
tal oferecendo consultas de 
CPF, distribuindo brindes e 
promovendo atividades de 
entretenimento. O veículo 
irá percorrer as principais 
regiões do comércio porto-
-alegrense, entre elas o bair-
ro Restinga e as imediações 
das avenidas Assis Brasil, 
Ipiranga, Cavalhada e Osval-
do Aranha. Tudo para criar 
um ambiente propício aos 
negócios, que movimente a 
economia gerando empre-
gos e renda. “Percebemos 
um aumento da confiança 
dos consumidores, e isto 
deve ser revertido em uma 
maior procura por produ-
tos”, ressalta Debus.           

A expansão das ações do 
Liquida Porto Alegre visa 
impactar um maior núme-

ro de lojistas e consumido-
res. “Esperamos que, com 
o ambiente promocional, a 
comunicação, a adesão dos 
lojistas e o cenário econô-
mico favorável, consigamos 
realizar o melhor Liquida de 
todos os tempos”, espera o 
vice-presidente da CDL Por-
to Alegre, Carlos Frederico 
Schmaedecke.

O Liquida Porto Alegre 
começa, oficialmente, nes-
ta sexta-feira (15/02), com 
um desfile de abertura. Às 
11h30, a Banda do Liquida 
sairá da sede da CDL Por-
to Alegre (Rua Senhor dos 
Passos, 235) e irá em dire-
ção à Esquina Democrática, 
na Avenida Borges de Me-
deiros. Nos sábados, serão 
realizadas duas atividades 
especiais. Dia 16, a Estação 
Liquida estará no Parque da 
Redenção distribuindo ban-
danas para os animais de 

estimação, em uma ação de 
fotos para redes sociais. Já 
dia 20, no Camelódromo da 
Restinga, a atração será a Es-
cola de Samba Estado Maior 
da Restinga.

 

Foto: Divulgação CDL POA

kits podem ser retirados no Jornal Vitrine 
( Av. João Antônio da Siliveira, 877 - Restinga ) a partir das 16h do dia 15/02 
ou direto no CDL ( Rua Senhor dos Passos, 235 - Centro Histórico)

destAQues
coNfirA A progrAmAção 
NA região
(Sujeita a alteração, mediante 
previsão do tempo)

20/02 – QuArtA-feirA
14h30 às 17h: Estação Liquida na 
Restinga (Escola de Samba Estado 

maior da Restinga)

23/02 – sáBAdo
09h30 às 12h30: Estação Liquida 

na Avenida Cavalhada (Otto nie-

meyer)

14h30 às 17h30: Estação Liquida 

na Avenida ipiranga 
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chegou a hora de tirar as fraldas!

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

Toda mãe fica esperando ansiosamente por este momento tão guar-
dando. A retirada das fraldas é um processo muito importante de transi-
ção da criança. E para os pais traz como bônus uma grande economia, 
afinal acaba com um gasto a mais. E como saber quando é o momento 
certo? E onde como o processo deve ser feito? 
muitas são as dúvidas e também os erros cometidos nesta fase. Para 
começar um dos mais comuns é tentar antecipar o processo. Para uma 
criança pular esta fase bruscamente pode acarretar em problemas sé-
rios. Como descontrole da evacuação, prisão de ventre, retenção uri-
nária que causa infecção urinária. E dependendo, até mesmo traumas 
emocionais. O adulto tem uma visão diferente da criança, sobre essas 
funções corporais. geralmente relacionam os escapes à sujeira e coi-
sas negativas. E isto acaba sendo verbalizado muitas vezes de forma 
agressiva. Deixando a criança constrangida, magoada e mais insegura. 
Para os pequenos o xixi e o cocô são produtos feitos pelo corpo, algo 
que eles produziram. não existe esta relação de nojo, que nós adultos 
já atribuímos. Por isso a importância de primeiro respeitar a fase em 
que a criança se encontra. Se ela está totalmente preparada para o 
desfralde. 
É normal que durante o desfralde a criança faça xixi nas calças , nes-
sas situações, os pais devem manter a calma e não cobrarem de forma 
agressiva os filhos. Tratando estes eventos como algo normal da transi-
ção. Reforçando sempre a autoestima, e assim dando maior confiança 
à criança. Outra dica é em vez de supervalorizar os “acidentes”, valorizar 
quando as coisas dão certo. Quando ela não molhou a cama, quando 
chegou tempo no banheiro. Elogie sempre!
Evite também fazer comparações com irmãos ou outras crianças. E 
principalmente você conhece seu filho melhor do que ninguém. não 
dê ouvidos a certos conselhos e palpites, cada criança tem seu tempo. 
não se sinta forçado por outras pessoas.

é quando é a hora cErta?
nem todas as crianças desfraldam entre dois e três anos. Lembre-se 
o processo de transição do desfralde é da criança, ou seja irá partir da 
imaturidade dela. Por isso fique atento aos sinais que eles estão prepa-
rados para essa nova fase. Comece a observar com atenção, quando 
seu filho começar a falar que irá fazer xixi ou cocô. Parece algo simples, 
mas já é um sinal de que a criança apresenta bom desenvolvimento 
neurológico, e que consegue identificar quando precisar ir ao banheiro. 
Outras crianças começam também a ficar incomodadas com a fralda. 
E percebem que é melhor ficar sequinho do que com a fralda suja. 
Quanto a idade certa, sempre irá depender de cada criança. Pois cada 
uma tem o seu próprio ritmo. O desfralde é tão importante como qual-
quer outro processo de transição e envolve além de questões neuroló-
gicas, também as emocionais. Quando a criança para de usar as fralda 
também perde um momento a mais com os pais, é deixar de ser bebê 
e começar a crescer. E isto pode ser tão assustador e doloroso como 
deixar de mamar no peito, ir para escola ou dormir no próprio quarto.

Então facilitE!
Para começar o desfralde não estipule um prazo. isto só serve gerar 
ansiedade e frustração. Seja confiante, não dê muita importância aos 
palpiteiros de plantão. Cada criança tem seu ritmo.
Converse com seu filho sobre uso do banheiro para fazer xixi e cocô. 
E dê preferência aos penicos do que redutores de vaso, agora neste 
início. É normal algumas delas terem medo de cair dentro do vaso. O 
penico não tem este risco, além de a criança poder utilizar sozinha 
criando assim uma maior autonomia. Evite colocar roupas apertadas, 
com muitos botões, cintos ou que sejam difíceis para retirar. invista em 
calças plásticas e fraldas de treinamento. 
Use o lúdico como aliado . invente e seja criativo. Vale tudo na hora de 
ir ao banheiro, de dar tchau para cocô, cantar musiquinhas a contar 
histórias.
Enfim, crie o hábito de ir ao banheiro. Em vez de convidar para ir ao ba-
nheiro, estabeleça alguns horários. E lembre-se “acidentes” acontecem 
e são parte do processo.

o ensino a distância na zona sul

O 
Ensino a distância 
apresenta maior 
crescimento a 
cada ano, ganhan-

do espaço com as vantagens 
de ser mais flexível nos ho-
rários e com valores mais 
acessíveis, possibilitando o 
acesso de todos à educação. 
Quem trabalha muitas ho-
ras e não consegue liberação 
todos os dias, por exemplo, 
vê uma chance de conseguir 
acesso a uma universidade.

Mais de 1,5 milhão de pes-
soas estuda a distância no 
Brasil e a tendência é que 
este número cresça cada vez 
mais, principalmente por-
que os cursos híbridos vêm 
ganhando muita força, alian-
do à praticidade do ensino a 
distância, a importância de 
se ter encontros em sala de 
aula com um professor pre-
sente semanalmente.

Aqui na zona sul de Porto 
Alegre não é diferente, cada 

vez mais é possível ter aces-
so às instituições de quali-
dade. No bairro Tristeza, por 
exemplo, abriu uma unidade 
da Universidade La Salle, 
presente no ramo da educa-
ção desde 1907 e, segundo o 
MEC, sendo escolhida como 
a melhor graduação da re-
gião Sul entre as universida-
des privadas. Com qualida-
de e excelência em ensino, 
presente em 80 países.

A universidade fechou 
uma parceria com o Google, 
maior empresa de tecnolo-
gia presente no mercado, 
desenvolvendo uma pla-
taforma de aprendizagem 
totalmente integrada com 
as tecnologias Gmail, Goo-
gle Drive, Youtube e outras 
ferramentas do Google, cha-
mada LEX (LaSalle Learning 
Experience), uma das tecno-
logias utilizadas para facili-
tar o aprendizado do aluno. 

Para facilitar ao usuário, 
o LEX pode ser acessado por 
qualquer dispositivo móvel 
(celular, smartphone, tablet, 
notebook e computador). 
Com metodologia baseada 
na troca de experiências e 
construção de conhecimen-
to. Os professores propor-
cionam muita interativida-
de nas atividades e entre os 
alunos.

Foto: Divulgação

Universidade LaSalle zona sul na rua. Pereira neto, 114 – Tristeza
Fones: (51) 3136.5456 e (51) 991121.5329
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Horóscopo

Horóscopo Virtual

Horóscopo Virtual

Tirinha

Cruzadinha

Áries  21/03 a 20/04

Existem desafios para interagir com pes-
soas que estão vinculadas aos projetos ou 
a novas ideias. Tenha atenção com a an-
siedade. Você está sendo levado a definir 
muitas situações para promover a estrutura 
profissional ou o futuro de situações que 
estavam travadas.

AMOR: Os assuntos do coração vêm 
exigindo de você maturidade para tomar 
decisões compatíveis com o seu cresci-
mento emocional. 

TRABALHO: É uma semana importante 
para direcionar as metas. O céu aponta no-
vos caminhos e colabora com o seu cresci-
mento profissional.

a

TOUrO 21/04 a 20/05

É importante fazer uma análise de parce-
rias e sociedades. Há a presença de uma 
pessoa importante, que interfere em sua 
vida como um todo; essa experiência pode 
ser profissional ou pessoal. 

AMOR: A semana acentua as necessi-
dades a dois. Vocês podem estar em mo-
mentos diferentes, mas em sintonia na troca. 
O maior foco agora deve ser financeiro.

TRABALHO: É uma semana produtiva e 
com bons resultados por intermédio das re-
sponsabilidades que se apresentam. A ex-
periência acentua a troca com funcionários 
ou com a própria chefia.

b

gêmeOs 21/05 a 20/06

É uma semana em que são acentuados 
medos e situações que não estão sob o seu 
controle. É uma semana em que você deve 
examinar documentos ou ideias que estão 
bloqueadas.

AMOR: É uma semana em que podem 
ser acentuados sentimentos mal elabora-
dos e confusões. O cenário também aponta 
problemas com documentos ou erros por 
excesso de julgamento. 

TRABALHO: O trabalho vem passando 
por mudanças necessárias, que exigem de 
você um controle saudável de sua rotina e 
da sua forma de produzir. 

c

câncer 21/06 a 20/07

O céu aponta que é preciso analisar as 
ideias e averiguar o que deve ser mantido 
ou descartado. Será necessário fazer um 
plano financeiro ou refletir se o momento é 
propício. 

AMOR: A pessoa amada estará mais pre-
sente e sentindo a necessidade de realizar 
planos a dois.O relacionamento vem pas-
sando por uma fase madura.

TRABALHO: Você está numa fase de 
crescimento, porém o céu alerta para des-
perdícios de oportunidades. O cenário pede 
atenção para questões que se apresentam 
camufladas. 

d

leãO 21/07 a 20/08

É uma semana em que você está em de-
staque e precisa analisar o que é importante 
para o seu desenvolvimento tanto pessoal 
quanto profissional. É imprescindível dar pas-
sos consistentes avaliando as suas condições 
financeiras. 

AMOR: Você está vulnerável e sensível para 
entender os assuntos do coração. É uma se-
mana para interagir com os sentimentos que 
estão confusos e distorcidos. 

TRABALHO: É uma semana muito produ-
tiva. Você está em condições de assumir o 
controle e as responsabilidades no trabalho, e 
obter excelentes resultados.

e

virgem 21/08 a 20/09

É uma semana para averiguar estudos 
ou especializações importantes para o seu 
crescimento profissional. O céu indica que 
é preciso refletir sobre ideias ou divulgação 
de informações conflitantes com colegas de 
trabalho ou funcionários.

AMOR: Você está amadurecendo as pos-
turas no relacionamento, mas concomitan-
temente está vulnerável aos sentimentos do 
passado. 

TRABALHO: É uma semana importante 
para o trabalho. Busque colocar as suas 
ideias em prática para obter o progresso 
destinado a você. 

f

liBrA  21/09 a 20/10g

escOrPiãO  21/10 a 20/11

É uma semana direcionada ao cônjuge, a 
sócios e a parceiros. Existe a necessidade 
de se relacionar com uma pessoa para 
fazer planos e uma análise financeira mais 
apurada. 

AMOR: Existem desafios para expor o 
que pensa em relação à família ou a situa-
ções externas que devem ser levadas em 
consideração. 

TRABALHO: É uma semana positiva para 
analisar se você está no caminho profission-
al certo. Busque entender o cenário, porque 
você já vem sofrendo muito com a falta de 
resultados sólidos. 

h

sAgiTÁriO  22/11 a 21/12

É uma semana importante para lidar com 
o trabalho e com a sua rotina. Busque en-
tender se está trocando com pessoas que 
colaboram para o seu desenvolvimento, 
porque a dificuldade está em alinhar as ide-
ias com as pessoas certas. 

AMOR: O cenário indica que você poderá 
encontrar dificuldades de acessá-la. Busque 
curar os ressentimentos do passado, que 
são altos e prejudicam a relação.

TRABALHO: É uma semana em que você 
deve levar em consideração os resultados. 
Observe se está interagindo com a pessoa 
certa e se as ideias são compatíveis.

i

cAPricÓrniO  22/12 a 21/01

É uma semana para examinar se está feliz 
e encaixado com as suas intenções. Você 
está em processo de autodesenvolvimento 
e passando por uma fase de superação, 
então será levado a questionar os resulta-
dos financeiros e os planos traçados. 

AMOR: É uma semana positiva para faz-
er planos a dois. Os planos são elevados 
numa potência maior e o céu colabora para 
obterem, juntos, um solução.

TRABALHO: É uma semana confusa. Seja 
sábio para interagir com essa informação. 
Se achar que está pronto para as mudan-
ças, não pense, faça! 

AQUÁriO  22/01 a 21/02

É uma semana importante para interagir 
com informações essenciais para a ex-
ecução de projetos. As ideias devem ser 
alinhadas com as pessoas do seu convívio. 

AMOR: A pessoa amada está depositan-
do em você muitas expectativas. Se estiver 
sozinho, as experiências do passado inter-
ferem em suas ações atuais.

TRABALHO: Você está em crescimento 
e a semana é próspera. Mas é importante 
entender se você está seguro de suas de-
cisões. As ideias não estão alinhadas, por 
isso há dificuldade de obter resultados.

k

PeiXes  22/02 a 21/03

É uma semana importante para lidar com 
questões familiares. Existem desafios para 
concluir questões financeiras. A partir do dia 
quatorze, os assuntos familiares começam 
a borbulhar.

AMOR: Os assuntos do coração se mes-
clam a fatores familiares. O céu aponta a ne-
cessidade de estruturar e organizar a vida a 
dois por meio de resoluções materiais.

TRABALHO: Você está passando por um 
processo muito forte emocionalmente, o 
que impacta a sua rotina de trabalho. É uma 
semana para refletir sobre os caminhos e 
se organizar para executar. 

Nesta semana, a sua atenção vai para o 
planejamento dos recursos guardados. É 
importante injetar um impulso de cresci-
mento para o lazer e para assuntos que o 
deixam em destaque e feliz. 

AMOR: É uma semana para pensar no 
bem-estar da relação. Você está consciente 
da necessidade de mudar o curso de al-
gumas coisas na relação e o momento é 
agora. 

TRABALHO: Manter o foco no trabalho 
exige muito de você. Infelizmente é uma 
semana desafiadora. Tenha atenção com 
a divulgação de informações distorcidas e 
duvidosas. 

l
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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 térreo na Restinga, 
em condomínio com infraestru-
tura completa, portaria 24 horas, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, box coberto em ótima 
conservação. Valor com condomí-
nio incluso. R$ 750,00.  Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Lindo apartamento na Restinga, 
em ótimo localização, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, janelas em alumínio. 
Valor R$ 650,00 com condomínio 
incluso. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento na Restinga, em 
ótimo estado de conserva-
ção,2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, térreo, em uma 
localização privilegiada. Valor 
R$ 600,00 com condomínio 
incluso. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento na Restinga, em 
condomínio 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 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento na Restinga, com 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro. Obs.: incluso valor do 
Condomínio. R$ 730,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Apartamento térreo no Menino 
Deus, de 1 dormitório, 34,00m², 
com 2 pequenos pátios que dão 
um charme ao imóvel, churras-
queira, baixo valor condominial, 
vaga de garagem para locar na 
frente do prédio, perto de todos 
os recursos que o bairro Menino 
Deus oferece, Super Nacional, 
diversas linhas de ônibus, farmá-
cias, bancos, lojas e restauran-
tes. Além de fácil deslocamento 
para outros bairros da cidade. R$ 
1300,00. Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 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

Casa na Restinga com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, pátio gradeado, 
em um lugar tranquilo para se 
morar. R$ 87.500,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Ótima casa na Restinga, de 3 
dormitórios mais 1 depósito 
que pode ser transformado em 
outro dormitório, sala e cozi-
nha amplos, área de serviço, 
escada pronta para construção 
do segundo pavimento, vaga 
para 2 carros, sendo 1 coberta, 
churrasqueira, canil e pátio. 
R$ 135.0000,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – fones (51) 
3250,1598 / 985978446 What-
sApp

Casa de dois quartos na Res-
tinga, sala cozinha, área de 
serviço, pátio com aproximada-
mente 200m², em loteamento 
com apenas uma entrada e 
saída. R$ 90.000,00 Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – fones (51) 
3250,1598 / 985978446 What-
sApp

Apartamento na Restinga com 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro com box, área de ser-
viço. De frente pra Av. João Antô-
nio da Silveira. R$ 90.000,00. 
Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Belíssimo apartamento na Res-
tinga, com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro com box, área 
de serviço. Prédio totalmente 
reformado, escadaria e corredo-
res em ótimo estado de conser-
vação. R$ 125.000,00. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Linda chácara em terreno plano 
medindo 40mx83m. Com galpão 
tropeiro, fogão à lenha, fogão 
de chão e árvores frutífera. 
R$ 235.000,00. Malfatti Imó-
veis – CRECI 11950 – fones (51) 
3250,1598 / 985978446 What-
sApp

Apartamento com excelente 
localização na Restinga, com 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, gara-
gem fechada. R$ 110 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Venha conhecer belo aparta-
mento reformado no centro da 
Restinga. O imóvel conta com 

dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem; será entregue semi mobi-
liado, incluindo, portanto, o ar 
condicionado da sala, os móveis 
planejados do quarto e cozinha. 
Agende sua visita conosco! R$ 
120 mil Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Apartamento com excelente 
localização na Restinga, com 
dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, gara-
gem fechada. R$ 110 mil. Malfatti 
Imóveis – CRECI 11950 – fones 
(51) 3250,1598 / 985978446 
WhatsApp

Venha conhecer belo aparta-
mento reformado no centro da 
Restinga. O imóvel conta com 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem; será entregue semi mobi-
liado, incluindo, portanto, o ar 
condicionado da sala, os móveis 
planejados do quarto e cozinha. 
Agende sua visita conosco! R$ 
120 mil Malfatti Imóveis – CRECI 
11950 – fones (51) 3250,1598 / 
985978446 WhatsApp

Aluguel

VeNDA

VENDO CASA  a 5min do Hospital da 
Restinga, na Av. João Antônio da Sil-
veira, 2960 casa 15. Terreno 12 x 24m, 
2 dormitórios, sala grande com lareira, 
cozinha, banheiro. Duas entradas, 
frente e fundos. Quiosque com chur-
rasqueira e banheiro. Estrutura com 
laje e telhado. R$ 70 mil. Tratar direto 
com a proprietária Elizabete pelo fone 

(51) 984174945 ou (51) 984428394 com 
Getúlio

Vendo uma casa na Chácara do Banco 
por R$ 60 mil.  Lugar tranquilo com 
mercadinhos perto. Falar com Mada-
lena pelo fone (51) 986383058. (51) 
985488830 ou (51) 993131513

DiVersos 
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Porto Alegre - Voluntários da Pátria, 352

 
Porto Alegre - Assis Brasil, 2542 

www.ughini.com.br
Central de Relacionamento:

(51) 2129.0144
(51) 98658.4729Whatsapp


