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CapaContra Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode e baixe 

o app do Diário de Canoas.

Um restaurante que
é alimento e acolhida
Estrutura no Boqueirão é ponto de referência para assistir pessoas 
com baixa renda e a população em situação de rua em Canoas

C
ada refeição é com-
posta por arroz, feijão 
ou lentilha, legumes, 

proteína de origem animal, 
salada e uma fruta como so-
bremesa e água. Eis o cardá-
pio oferecido pelo Restau-
rante Popular de Canoas. 
A estrutura, localizada na 
Avenida Boqueirão, 2.751, 
no Estância Velha, fornece 
200 refeições de segunda a 
sexta-feira das 11h30 até às 
13 horas.

O valor cobrado é simbó-
lico: um real para o público 
em geral, e isento para pes-
soas em situação de rua. Para 
se alimentar lá, é necessário 
um cadastro, que pode ser 
realizado no local, minutos 
antes de comer. É necessário 
apenas estar inscrito no Ca-
dastro Único de programas 
sociais (CadÚnico). E caso 
não esteja, a pessoa é enca-
minhada ao sistema e tem até 
trinta dias para apresentar a 
documentação necessária. 
Neste período, ela pode fazer 
uso normal do restaurante. 
Vale lembrar que moradores 
de rua são dispensados de 
apresentar a documentação.

Taís Forgearini

taís.forgearini@gruposinos.com.br

Dupla cativante
No final da manhã de 

quarta-feira (18), um simpáti-
co cãozinho chamado Spiky 
acompanhava seu dono na 
fila do restaurante. Carlos 
Josnei Flores, 47 anos, natu-
ral de Canoas é seu tutor e o 
chama carinhosamente de fi-
lho. Flores está há 9 anos em 
situação de rua e há um ano 
ganhou Spiky de um amigo 
(já falecido).

“Muitas vezes deixei de 
pegar ônibus e até de ir pa-

ra um abrigo à noite porque 
não aceitavam entrar com 
animais. Ele é minha maior 
e melhor companhia não me 
abandona por nada”, afirma 
Flores.

Apesar de não ter um 
ponto fixo, Flores conta que 
geralmente recebe doações 
de pessoas no bairro Estân-
cia Velha para ele e seu ca-
chorro. O Restaurante Po-
pular, na maior parte dos 
dias, é o único meio para 
Flores obter alimentação.

Serão 31 novos profissionais da Educação Física

DIVULGAÇÃO/PMC

Planos para 
um novo 
restaurante

Conforme o 
secretário municipal 
da Cidadania, Juliano 
Silva, há um estudo em 
estágio avançado para 
a implementação de um 
segundo Restaurante 
Popular no município. 
Não há prazo definido, 
mas a ideia, de acordo 
mcom a Prefeitura, 
é atender os bairros 
Mathias Velho e 
Guajuviras.  

“Temos uma demanda 
crescente na região. 
Muitas vezes as pessoas 
dessas localidades 
não possui recursos o 
suficiente para pegar 
um ônibus até aqui 
(Boqueirão)”, explana Silva.

Para não haver 
desperdício, quando 
sobra marmitas elas são 
vendidas pelo valor de um 
real para as pessoas que 
utilizam o restaurante.

Carlos e o simpático Spiky compareceram ontem

TAÍS FORGEARINI/GES-ESPECIAL

Professores em 12 
unidades esportivas

Aulas de futebol, bas-
quete, vôlei, hóquei so-
bre a grama e yoga. Essas 
e outras atividades serão 
oportunizadas de forma 
gratuita pela Prefeitura de 
Canoas com a contratação 
de 31 profissionais de Edu-
cação Física. A contrata-
ção foi possível através da 
Fundação La Salle, vence-
dora do Edital de Licitação 
de nº 43/22. As atividades 
iniciam a partir da segun-
da-feira que vem, dia 23 de 
maio.

O objetivo da iniciativa 
é qualificar e ampliar pro-
gramas da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
(SMEL) como o Atleta Ci-
dadão do Futuro (ACF) e o 
Programa de Lazer Ativida-
de Física e Saúde (PLAFS).

“Com esta parceria 
quem ganha são os canoen-
ses. Teremos, de segunda a 
sábado, o incentivo ao es-
porte e à atividade física em 
12 unidades esportivas da 
cidade com a orientação de 
profissionais qualificados”, 
afirma o secretário de Es-
porte e Lazer de Canoas, 
Carlos Lanes.

Para preparar o início 
das ações, na segunda-feira 
(16), a SMEL realizou a re-
cepção de todos os 31 edu-
cadores físicos na sede da 
Fundação La Salle. A estru-
tura da Secretaria, os pro-
gramas e metas existentes 
foram apresentados para 
todos os contratados. Todos 
deverão elaborar mensal-
mente um relatório sobre as 
atividades desenvolvidas.

Sorteio de vagas em creches será retomado
Uma força-tarefa será 

montada nesta quinta e sex-
ta-feira (19 e 20 de maio) pe-
la Secretaria Municipal da 
Educação de Canoas. O ob-
jetivo, segundo a pasta, é que 
não haja prejuízos no sor-
teio de vagas disponíveis pa-
ra creches da rede de ensino 
do município. A data do sor-
teio foi altereada por conta 
dos impactos do ciclone sub-
tropical Yakecan, que mexeu 
com a rotina do canoense 
nos últimos dois dias. 

A definição das vagas de 
Educação Infantil existen-

tes em três regiões da cida-
de poderá ser acompanhada 
presencialmente na Antiga 
Estação Férrea – Av. Victor 
Barreto, 2301, a partir das 
9 horas em ambas as datas. 

A secretaria da Educação 
do município também trans-
mitirá a seleção via Youtu-
be da Prefeitura de Canoas. 
Confira os links de acesso:

Sorteio 1: realização no 
dia 19 de maio – https://you-
tu.be/kGLN0WJ8X1k

Sorteio 2: dia 20 de maio 
– https://youtu.be/U2Y_
OU_jdy8 Serão dois dias de sorteio para a Educação Infantil
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“Teremos um corpo de de quase 80 pessoas para 
desenvolver atividades esportivas pela cidade”, 
enfatiza o secretário adjunto da SMEL, Jerson Cunha.
No dia 23 de maio será divulgada a lista das 
atividades que serão desenvolvidas em cada 
unidade esportiva, bem como os horários das aulas. 
Os profissionais atuarão de segunda a sábado nos 
seguintes locais:
COM – Centro Olímpico Municipal – bairro Igara; 
CELSJ – Centro de Esporte e Lazer São José – bairro 
São José; CAIC – Centro de Esporte e Lazer CAIC – 
bairro Guajuviras;
PMGV – Parque Municipal Getúlio Vargas – 
Marechal Rondon; CELSL – Centro de Esporte e Lazer 
São Luiz – São Luiz; CCEMLK – Complexo Cultural e 
Esportivo Martin Luther King – Harmonia; PEEG – 
Parque Esportivo Eduardo Gomes – Fátima; Praça 
CEU – Rio Branco; Estação Cidadania – Mathias 
Velho; CELMV – Centro de Esporte e Lazer Mathias 
Velho – Mathias Velho; CELSFA – Centro de Esporte 
e Lazer São Francisco de Assis – Mathias Velho; 
CELMTC – Centro de Esporte e Lazer Madre Teresa 
de Calcutá – Niterói.

Onde as aulas serão desenvolvidas


