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Morte de operário na obra 
é investigada pela polícia
Na última segunda-feira, 27, Ademir Mendes Viana, morreu ao cair de cinco metros de altura. 
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sobre irregularidades. A obra foi embargada e o caso está sob investigação policial
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Há muito que se bate na 
mesma tecla da falta de planeja-
mento da gestão pública.  Obras 
inacabadas e cortes em áreas 
básicas para a população como 
saúde e educação é o resultado 
da série de experimentos  de 
todos os gestores de primeira 
viagem.  No caso da gestão pri-
vada, não há espaço para "achis-
mos" e "compadragem". 

Esta semana acompanha-
mos o desenrolar de uma feira 
bem sucedida, planejada pela 
Movergs, há dois anos, mesmo 
em meio à crise econômica que 
o país passa   e reajustes inter-
nos para corrigir algumas distor-
ções de percurso.

Ninguém duvida que serão 
superadas as expectativas de 
público e de negócios. Como 

sempre os empresários sabem 
se adequar com a antecedência 
necessária, sem que se deixe a 
casa cair. 

Mesmo após crises econô-
micas diversas e exemplos de 
gestão profissional, o poder pú-
blico não aprende com o exem-
plo.

 Desafiando a crise  e apos-
tando na gradual retomada de 
desempenho para o setor mo-
veleiro nacional, a Movelsul Bra-
sil antecipou o lançamento da 
campanha  da a 21ª edição da 
feira que acontecerá em março 
de 2018. 

Com o mote “Design é da 
nossa natureza”, a campanha 
de marketing quer resgatar va-
lores do passado, puxando um 
fio condutor pautado nos valo-

res da região e oferecendo um 
horizonte para o futuro da feira. 
“Turismo, gastronomia e hote-
laria são atributos que podem e 
devem ser considerados na rea-
lidade da Movelsul Brasil, que, a 
propósito, não pertence ao Sin-
dmóveis" destaca o presidente 
do sindicato.

Ao contrário da Fenavinho, 
que sempre gastou sem pergun-
tar quem pagaria e está deven-
do muito ainda para fornecedo-
res, sempre dependeu do poder 
público. 

Quem sabe se "adotada" por 
uma entidade de empresários e 
com débitos sanados e sem in-
gerência do poder púbico, Ben-
to Gonçalves possa  ter uma fei-
ra que a represente também na 
área da vitivinultura.
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“Empresa é a culpada pela morte de trabalhador”, 
diz presidente do Sitracom
Ademir Mendes Viana, 40 anos  morreu ao cair de uma altura de cerca de cinco metros

Na última segunda-feira, 27, Ade-
mir Mendes Viana, 40 anos, trabalha-
dor da construção civil, morreu após 
cair de uma altura de cinco metros. 
O acidente aconteceu às 7h. O caso 
alertou profissionais da área sobre 
os cuidados necessários que o tra-
balhador deve ter. O presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores de Bento 
Gonçalves (Sitracom) Itagiba Soares 
Lopes, classifica o episódio como 
sendo uma irresponsabilidade da em-
presa contratante da obra.

“Foi negligência da própria em-
presa. Nós fizemos cinco notificações, 
duas através do Ministério do Tra-
balho, e outras três vezes o prórpio 
sindicato esteve na obra, inclusive no 
dia 23 da semana passada tinha um 
relatório mostrando que havia coisas 
erradas. Era necessário ter proteção 
no fosso do elevador”, pontua.

O trabalho do Sitracon consis-
te em monitorar locais das obras e 
proporcionar amparo ao trabalhador. 
No ano passado o sindicato fez mais 
de 300 notificações referentes a me-
lhorias na segurança do trabalho. Na 
maioria das vezes as empresas aca-
tam às notificações, mas segundo Lo-
pes têm empresas que não respeitam 
as indicações.  

“Nos documentos está escrito 
que pedimos para a empresa fazer a 
proteção, mas só querem produzir, 
deixando o trabalhador correndo ris-
cos toda hora. A obra foi interditada, 
e para a empresa o custo será muito 
grande”, afirma. Ainda segundo o 
presidente, há cerca de três anos não 
acontecia um acidente grave na área 
da construção civil.

O técnico da segurança de tra-
balho do Sitracon, Vicente Kinalski, 
confirma que o sindicato trabalha 
orientando o trabalhador. “A preocu-
pação é bem grande com a segurança. 
Muitas vezes as empresas não fazem 
o que é solicitado, e então denuncia-
mos para o Ministério do Trabalho, 
que tem o poder maior para intervir”, 
explica.

Segundo Kinalski são realizadas 
em torno de 70 visitas ao mês, e em 
2016 foram realizadas mais de 600 
visitas. O trabalho preventivo diminui 
em até 63% dos acidentes nos cantei-
ros de obras. O caso da última segun-
da-feira é reforçado pelo técnico da 
segurança de trabalho, como conse-
quência de uma irresponsabilidade 
da empresa. “Segurança não é custo, 
é investimento. Essa obra vai ficar no 
mínimo seis meses parada e os traba-
lhadores continuarão ganhando (rece-
bendo o salário)”, enfatiza.

BSB Construções diz que 
orienta funcionários sobre 
procedimentos de segu-
rança

O Mestre de Obras da BSB Cons-
truções e a advogada da empresa Ota-
viano Zandonai E Cia Lta (responsável 
pela obra), se manifestaram sobre o 
ocorrido. Na defesa da advogada, se 
trata de um acidente de trabalho e 
a responsabilidade será apurada por 
meio de sindicância. “É um acidente 
de trabalho. Ele estava com capacete 
e cinto de segurança numa altura  de 
3 metros. O acidente aconteceu quan-
do foi se desconectar de um ponto 
para outro. A Polícia Civil está com o 

cinto e capacete do operário. A obra é 
de responsabilidade do Otaviano Zan-
donai e Cia Ltda e a BSB é uma presta-
dora de serviço, ela faz uma parte da 
obra”, salienta.  

O mestre de obras da empresa 
garante que está tomando as provi-
dências e auxiliando a família no que 
for preciso. “Nos responsabilizamos 
por toda questão envolvendo o fu-
neral, colocando enfermeiros contra-
tados pela empresa para ficarem no 
velório. Estamos fazendo tudo que é 
possível pela família. Vamos ver o que 
vai acontecer no futuro”, reforça.

Ainda segundo o mestre de 
obras, a empresa sempre  se preo-
cupou com o bem estar dos funcio-
nários, orientando sobre os proce-
dimentos de segurança. “Agora as 
causas serão apuradas. No primeiro 
momento temos que fazer o que o 
Ministério do Trabalho pedir, para en-
tão regularizarmos a obra, mas antes 
de tudo a preocupação é com a famí-
lia”, garante.

Mais de 6600 acidentes em 
seis anos

A secretária de Vigilancia em saú-
de do Trabalhador, Neice Faria, revela 
números assustadores sobre aciden-
tes com operários. Segundo ela, de 
2009 a 2014 foram mais de 6600 aci-
dentes com empregados da constru-
ção civil, moveleiro e metalmecânica. 
A indústria metalmecânica lidera o 
quadro de acidentes, com 2974 casos 
registrados, seguida da indústria mo-
veleira, com 2346 casos, e construção 
civil, somando 1319 casos. Segundo 
Neice, o acidente da última segunda-
-feira deve servir como alerta.

“A Construção Civil tem riscos em 
todos os níveis, desde a indústria for-
mal, até mesmo nas informais As re-
gras de segurança na construção civil 
são estabelecidas, mas infelizmente 
não são cumpridas”, alerta. 

Ministério do trabalho 
interdita obra

A obra foi interditada pelo Mi-
nistério do Trabalho. Fiscais do órgão 
identificaram a falta de vários itens de 
segurança para os funcionários que 
atuavam no empreendimento. A fis-

calização foi feita logo após a morte 
de Viana.

De acordo com o gerente regio-
nal do Ministério do Trabalho, Vanius 
Corte, a interdição não ocorreu ape-
nas devido à morte do funcionário. 
Ele explica que foram observados pe-
los fiscais a falta de itens de seguran-
ça no local da obra. Corte revela que 
os fiscais da obra identificaram que, 

no momento do acidente, não havia 
cinto de segurança para o funcioná-
rio. Além disso, Viana se equilibrava 
apenas em um chapa, de onde se de-
sequilibrou e caiu no fosso do eleva-
dor, em uma altura de cinco metros.

O gerente regional explica que 
foram identificados diferentes proble-
mas no local, por isso a obra foi to-
talmente embargada. A liberação dos 

trabalhos só ocorrerá após a empresa 
atender a todos os itens citados pelo 
Ministério do Trabalho para garantir 
a segurança dos funcionários. Até lá, 
nada pode ser feito no local. Corte 
adiantou que a gravidade da situação 
fará com que o Ministério Público do 
Trabalho entre com um pedido de in-
denização coletiva pela imprudência 
cometida pela empresa responsável  
pela obra.   

A empresa Octaviano Zandonai & 
Cia Ltda (Caitá Supermercados), emi-
tiu uma nota sobre a morte de Ademir 
Mendes Viana. No documento, a em-
presa lamenta o que ocorreu e afirma 
que todas as medidas de segurança 
foram tomadas pela construtora. 

A nota da Octaviano
“Viemos a público lamentar o aci-

dente ocorrido na data de 27/03/2017, 
que vitimou Ademir Mendes Viana, ope-
rário da BSB Construções, contratada 
para desenvolver o projeto da obra re-
alizada na Avenida Osvaldo Aranha, n° 
667. Esclarecemos que, em conjunto com 
a BSB Construções, estamos investigando 
as possíveis causas do acidente, e desde 
os primeiros momentos a família recebe 
toda a assistência necessária. Destaca-
mos ainda que a obra é totalmente re-
gular seguindo rigorosamente todas as 
normas e padrões de segurança. Lamen-
tamos profundamente o ocorrido e neste 
momento de dor, solidarizamo-nos com a 
família do operário vitimado”.

Mudança no trânsito do Centro começa na segunda
As primeiras ações para a alte-

ração do trânsito no centro devem 
iniciar na próxima segunda-feira, dia 
3. Equipes que atuam na parte téc-
nica e no Departamento de Trânsito 
devem estar verificando medições 
em pontos da rua Marechal Deodo-
ro, próximo ao shopping e à igreja 
Santo Antônio. As informações são 
do secretário de Gestão Integrada 
e Mobilidade Urbana do município, 
Amarildo Lucatelli.

O trabalho deve ser concluído 
em até 60 dias. Assim, condutores 
que trafegam pela Rua Marechal De-
odoro poderão seguir em frente após 
o cruzamento com a Julio de Casti-
lhos, não mais sendo obrigatório fi-
car à esquerda. Com isso, o ponto de 
táxi, que hoje está localizado na pis-

ta da esquerda, será transferido para 
o lado direito da via. Isso permitirá o 
uso das duas pistas da Marechal Deo-
doro, dando mais fluidez ao trânsito.

Serão instalados semáforos para 
veículos e pedestres na rua Doutor 
Montaury, na faixa de pedestres em 
frente à Igreja Santo Antônio e no 
acesso à rua Assis Brasil, sendo nesta 
somente para pedestres. De acordo 
com o Secretário, está sendo estu-
dada a possibilidade de mudanças 
no estacionamento para motos, com 
a realocação entre os canteiros cen-
trais.

Com relação às paradas de ôni-
bus, a existente próximo à Igreja San-
to Antonio será retirada. Os passagei-
ros deverão utilizar a parada na rua 
Julio de Castilhos. Da mesma forma, o 

ponto de embarque e desembarque 
de estudantes universitários também 
será na Júlio de Castilhos.

Para dar mais vasão ao tráfego, o 
estacionamento em frente ao antigo 
prédio da Salton será retirado. Não 
será mais permitido que os ônibus de 
turismo parem na Via del Vino, próxi-
mo à La Fontana. 

Haverá pontos fixos de parada 
no lado direito da Cândido Costa, 
próximo à esquina com a Barão do 
Rio Branco, e na Saldanha Marinho. 
O lado esquerdo da Marechal Deo-
doro poderá ser usado para carga e 
descarga, até às 9h. Após este ho-
rário deverão ser usados pontos es-
pecíficos que serão criados nas ruas 
Doutor Montaury e Doutor Antunes, 
das 7h às 19h.

O trabalho do Sitracon consiste em monitorar locais das obras e proporcionar amparo ao trabalhador. No ano passado o sindica-
to fez mais de 300 notificações
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Conta de luz deve cair quase 15% em abril
Decisão foi anunciada nesta semana pela Aneel e atingirá maioria das 
distribuidoras de energia

A conta de luz de consumidores 
de todo o país vai cair até 19,5% em 
abril. A conta de luz dos moradores 
da região atendidos pela RGE Sul (an-
tiga AES Sul) vai diminuir 13,76%. A 
redução varia de acordo com o local 
onde consumidor mora. Em todo o 
Rio Grande do Sul, o percentual ficou 
entre 4,57% e 13,76%.

A diminuição para locais atendi-
dos pela RGE será de 10,22%; para a 
Companhia Estadual de Energia Elé-
trica (CEEE), de 5,96% e para a Cer-
tel, de 4,57%. Conforme a Aneel, os 
percentuais são diferentes porque as 
distribuidoras realizaram a cobrança 
indevida em períodos diversos. O 
processo tarifário da RGE Sul foi em 
abril, o que significa que ela cobrou 
o encargo durante 11 meses. A RGE 
fez a cobrança em nove meses e a 
CEEE, em quatro.

Todas as distribuidoras de ener-
gia do País foram atingidas pela deci-

são da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

A queda no valor a ser pago 
pelo consumidor foi anunciada nes-
ta terça-feira, 28. Segundo a Aneel, 
ocorreu uma cobrança indevida de 
energia atrelada à usina nuclear de 
Angra 3. Os valores que serão devol-
vidos chegam a cerca de R$ 1 bilhão. 
Eles foram corrigidos pela taxa Selic 
dos períodos cobrados.

Região
A RGE Sul atende 118 municí-

pios das regiões Metropolitana e 
Centro-Oeste do Rio Grande do Sul. 
Entre eles, alguns do Vale do Rio 
Pardo, como Santa Cruz do Sul, Rio 
Pardo, Vera Cruz, Venâncio Aires, 
Candelária e Gramado Xavier. Já a 
RGE atua na distribuição de energia 
a 264 municípios nas regiões Norte 
e Nordeste do Rio Grande do Sul. 
Passo Fundo e Caxias do Sul estão 

entre as principais cidades da sua 
área de abrangência.

Próximos meses
Apesar da boa notícia, é im-

portante que o consumidor fique 
atento. Ainda que a conta venha 
com desconto em abril, nos próxi-
mos meses a cobrança deve voltar 
a subir. Conforme anunciado pela 
Aneel no começo do mês, a forma 
de calcular o risco de faltar energia 
mudou. Com esse novo método, se 
continuar a chover pouco nos reser-
vatórios, as usinas térmicas, que têm 
um custo de energia mais alto, serão 
acionadas mais cedo. 

Além disso, o governo federal 
tem uma dívida bilionária com as em-
presas de transmissão de energia. Em 
fevereiro, a Aneel havia determinado 
que caberá aos consumidores pagar a 
indenização às empresas, o que deve 
acarretar aumento na conta.

Em todo o Rio Grande do Sul, o percentual ficou entre 4,57% e 13,76%

Ao adquirir um imóvel, é necessá-
rio verificar se proprietário atual não é 
alvo de alguma ação judicial para que 
se tenha a certeza de que o patrimônio 
não corre o risco de ser usado para o 
pagamento de uma dívida no futuro. A 
nova regra em relação às matrículas de 
imóveis – que a partir de agora deve 
trazer os dados judicias inclusos- é 
relativa a uma lei de 2015, mas que 
previa um período de adequação de 
dois anos (prazo que encerrou no mês 
passado, pensado para que não hou-
vesse uma correria aos cartórios para 
a atualização das matrículas). 

Agora, para saber se existe al-
guma pendência que possa de algum 
modo, prejudicar o comprador, basta 
consultar a matrícula do imóvel. Se-
gundo o presidente da Associação 
das Empresas de Construção Civil da 
Região dos Vinhedos (ASCOM Vinhe-
dos), Andrey Arcari, a adaptação à 
nova regra no município foi gradual, 
desde a aprovação da lei em 2015. “A 
adequação foi acontecendo conforme 
o andamento das transações e depen-
dendo da operação de cada empresa”, 
explica.  

Arcary ressalta também os bene-
fícios da mudança. “Antes, na hora da 
negociação, o comprador tinha que se 
certificar, por meio de outra documen-
tação, de que não correria riscos no 
negócio. Agora, com a concentração 
de dados na matrícula, o processo fi-
cou mais claro e ágil”, avalia. Vale lem-
brar que essa agilidade reduz também 
o tempo de concessão de crédito jun-
to às instituições financeiras – quando 
esta era solicitada a fornecer um em-
préstimo ou financiamento tendo por 
garantia um imóvel, o crédito só era 
liberado após a apresentação das cer-

Nova regra  impõe dados 
judiciais na matrícula de imóveis
Período de adaptação encerrou, e agora, comprador 
poderá saber se atual proprietário é alvo de ação que 
coloque a propriedade em risco

tidões negativas.

O presidente da ASCOM Vinhe-
dos destaca que a nova regra também 
confere maior segurança ao negócio. 
“Principalmente para quem compra o 
imóvel, que passa a contar com dados 
concentrados num único documen-
to, o que também reduz gastos com 
procedimentos em cartórios e agiliza 
a transmissão de propriedade”, frisa. 
Essa concentração das informações na 
matrícula – e a consequente redução 
no número de procedimentos do car-
tório vai alterar também o tempo para 
transmissão de propriedade, que deve 
cair aproximadamente 20% ( 25 dias 
para 20 dias, de acordo com estimati-
vas do Banco Mundial).

Outro ponto importante é que, 
com as novas regras, se o antigo dono 
do imóvel tiver ações correndo na 
Justiça, e o resultado delas for desfa-
vorável a ele, o imóvel só é atingido 
caso exista registro da pendência ju-
dicial na matrícula. Outro importante 
objetivo da mudança, além de reduzir 
o tempo de tramitação no cartório, 
envolve uma possível a diminuição 
dos juros de financiamento por parte 
das instituições financeiras, uma vez 
que reduz o nível de insegurança do 
negócio. Mas essa ainda é apenas uma 
expectativa do mercado.

Vale lembrar que, quando resol-
vida a pendência na Justiça, a obser-
vação que consta na matrícula pode 
ser cancelada. Isso também pode con-
tribuir, de forma indireta, para que o 
devedor cumpra suas obrigações ju-
diciais. Ou seja: se tiver condições de 
pagar, pode se sentir inclinado a pagar 
a dívida, até para preservar o histórico 
daquele imóvel que pretende vender.

Dados judiciais passam a constar na matrícula de imóvel  

Rumo da greve estadual será definido nesta sexta-feira

O rumo da greve na rede esta-
dual de ensino do Rio Grande do Sul 
deve ser definido nesta sexta-feira, 
dia 31. Hoje serão realizados um 
conselho e uma assembleia da ca-
tegoria em Porto Alegre. De acordo 
com a 16ª Coordenadoria Regional 
de Educação, em Bento, há três pro-
fissionais que aderiram à paralisa-
ção.

A diretora do 12º núcleo do 
Cpers, Juçara Borges, acredita que a 

Paralisação acontece desde o dia 15 de março
greve deva encerrar, sendo dada a 
continuidade à realização de certas 
paralisações “Acredito que, pelos 
relatos, a categoria está mais propí-
cia a encerrar a greve, agora sexta-
-feira, e continuar com as paralisa-
ções toda a vez que houver votação 
e toda a vez que for chamado pa-
ralisação em nível nacional”, afirma.

Conforme Juçara, entre as posi-
ções da categoria está a contrarie-
dade às reformas da previdência, 

trabalhista e do ensino médio e ao 
parcelamento de salários. A busca 
também é pelo o pagamento inte-
gral do 13º salário e a manutenção 
do IPE e de direitos dos trabalhado-
res. A categoria está atenta a pro-
jetos como a retirada de obrigato-
riedade do pagamento do servidor 
público no último dia do mês e do 
pagamento do 13º salário no dia 20 
de dezembro. A paralisação está em 
vigor desde o dia 15 de março.
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Micro empreendedoras apostam na fabricação artesanal de chocolates
Mercado tem crescido nos últimos anos, e salário mensal pode chegar a R$ 3.000 mil reais

A páscoa está chegando e a venda 
de chocolates é a aposta, não apenas 
de grandes marcas, mas também de 
micro empreendedores, que de forma 
independente criam produtos e con-
quistam clientes. A Gazeta conversou 
com duas profissionais, que encontra-
ram uma nova vocação na fabricação 
de chocolates.

A estagiária em RH, Joviane Ribei-
ro, trabalha há dois anos criando cho-
colates. Segundo ela foi no ambiente 
universitário que surgiu a ideia. Na 
época a jovem cursava uma discipli-
na de empreendedorismo, que tinha 
como uma das tarefas criar um pro-
duto e vender para os alunos da uni-
versidade. “Juntamente com  minhas 
colegas surgiu a ideia de vender trufas. 
Desde então optei por continuar a fa-
bricar as trufas, pelo sucesso de ven-
das e pela renda extra que todo mês 

entrava”, lembra.
A renda de Joviane é de cerca de 

R$ 500,00 ao mês, sendo que em datas 
comemorativas o lucro triplica. Para a 
empreendedora, buscar o aperfeiçoa-
mento é uma maneira de se destacar 
no mercado. “Procuro sempre me es-
pecializar fazendo cursos para apren-
der recheios e sabores novos. Em datas 
comemorativas personalizo caixinhas 
de mini trufas. Agora na Páscoa meu 
desafio foi trabalhar com ovos de co-
lher”, afirma.

Profissão doceira
Camila Borges trabalha há sete 

anos na função de doceira, e o que co-
meçou como um ofício alternativo, é 
hoje, uma renda fixa ao mês. Ao longo 
dos anos, Camila conquistou clientes 
e admiração. A empreendedora afirma 
que tem 100 clientes fixos, e que a ren-

da mensal é de aproximadamente R$ 
3.000 mil reais.

“Eu começei a fazer chocolates 
quando percebi que era muito caro 
comprar. Na época eu fiz umcurso rá-
pido e busquei dicas na internet e gos-
tei bastante. Atualmente tenho muito 
trabalho nas quintas e sextas e posso 
dizer que me dedico em torno de dez 
horas ao dia fazendo chocolates”, afir-
ma.

O trabalho de doceira fez Camila 
ampliar os conhecimentos sobre o uni-
verso do empreendedorismo. Segundo 
ela, o maior desafio é conquistar clien-
tes, mas que o segredo está na qualida-
de do produto, fator importante para 
expandir o trabalho. Além das indica-
ções, Camila trabalha com divulgação 
via facebook. ““A página na internet 
ajuda bastante, mas a maior propagan-
da, no entanto, é o boca a boca. Agora 
estou começando a receber encomen-

das”, comemora.
A empreendedora é detalhista 

na criação de seus produtos. Além de 
fazer sucesso vendendo trufas, ela 
também se dedica a ovos de páscoa 
recheados com diferentes sabores. 
“Eu trabalho com diferentes estilos de 
doces e ovos. Não descarto a possibili-
dade de futuramente abrir uma loja de 
chocolates”, planeja.

Ainda segundo Camila, alguns dos 
segredos estão na força de vontade e 
no cuidado em tratar o cliente. É pre-
ciso manter um custo benefício, com 
bom preço e qualidade.

Como abrir um negócio de 
chocolates, trufas e bom-
bons  

O mercado de chocolates está 
cada vez mais competitivo, o que re-
presenta uma ótima oportunidade para 
quem quer investir nesse ramo de ne-
gócio

Quem trabalha com chocolate ar-
tesanal costuma atender mercados es-
pecíficos, realidade diferente do mer-
cado de chocolates industrializados, 
que são produzidos em grande escala.

Muitos consumidores preferem 
comprar chocolates diferenciados e 
personalizados para presentear em 
épocas comemorativas.

O negócio de chocolates, trufas e 
bombons representa uma ótima opor-
tunidade para quem quer investir. 

Estrutura
A instalação da área de produção 

não requer espaço físico muito grande. 
Será necessário apenas equipar com fo-
gão, micro-ondas, geladeira, pia, ban-
cada de trabalho, armários, utensílios 
domésticos e uma pequena área de 
estoque de produtos.

Compra e venda
É preciso saber comprar. Não in-

vista em embalagens e enfeites muito 
caros. Você poderá se especializar no 
atendimento a determinados públicos 
ou trabalhar com vários deles.

Cole nos chocolates uma etique-
ta com seu telefone, a fim de facilitar 
futuras encomendas. Use a criatividade 
e matéria-prima de qualidade. Inove 
constantemente, tanto nas receitas 
quanto nas embalagens.

Legislação
A legislação é muito exigente com 

aqueles que trabalham com alimentos, 
por isso fique atento às normas da Vigi-
lância Sanitária. Faça o curso de mani-
pulação de alimentos e não se descuide 
da higiene do ambiente de produção, 

dos utensílios e de quem prepara os 
alimentos.

Caso você decida vender seus 
produtos para restaurantes, loja de 
presentes e outros estabelecimentos, 
crie uma etiqueta que contenha a data 
de fabricação e validade do produto, 
bem como os ingredientes utilizados. 
Comunique a Vigilância Sanitária sobre 
o início da produção.

Planejamento
É importante estruturar bem o seu 

negócio para evitar gastos desnecessá-
rios. Recomenda-se que você não com-
prometa todo o dinheiro que ganhar.

Reserve uma parte dele para in-
vestir no negócio, fazer promoções e 
estar preparado para algum gasto não 
previsto.

Divulgação
Invista em cartões de visitas e 

ímãs de geladeira que poderão ser en-
tregues junto com as encomendas. Os 
produtos e as promoções podem ser 
divulgados por meio de panfletos.

Gestão
O futuro de seu negócio depende 

da forma como você o gerencia. Não 
basta fazer chocolates, bombons e tru-
fas que encantam clientes. É preciso 
saber exatamente qual é o retorno que 
essa atividade lhe proporciona.

Na área de alimentos, é necessá-
rio conhecer e acompanhar de perto 
os custos e o lucro que você obtém em 
cada produto. Fique atento às dicas de 
gestão e contribua para o sucesso do 
seu negócio.

Exposição traz a beleza dos rios Taquari-Antas
Mostra fotográfica de Claudio Zagonel Neto chega a Bento dia 05 

A beleza dos rios que compõem 
a bacia Taquari-Antas e também seu 
entorno, fauna e flora será retratada 
na exposição fotográfica “Percursos 
e Caminhos”, de Claudio Zagonel 
Neto, em Bento Gonçalves. 

A mostra, poderá ser conferida 
gratuitamente de 05 a 30 de abril, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 
21h, e aos sábados, das 8h às 12h, 

no Sesc.
A exposição é composta por 16 

quadros e tem por objetivo mostrar 
desde a nascente, em são José dos 
Ausentes, até sua confluência com 
o rio Jacuí, em Triunfo. As imagens 
foram feitas por água, terra e ar, e 
compõem o livro que dá nome à 
mostra. Claudio Zagonel Neto (ou C 
Zagonel) é fotógrafo e professor de 

Mostra de dança acontece em abril
Em abril acontece a “Mostra ben-

to-gonçalvense de Dança”. O evento 
tem por objetivo fomentar, difundir 
e dar visibilidade a arte da dança em 
suas variadas manifestações e estilos, 
propondo assim, uma integração en-
tre grupos, escolas, bailarinos e co-
reógrafos. O festival também é uma 
forma de festejar a data 29 de abril, 
Dia Internacional da Dança.

Para esta comemoração, serão 
apresentados ao público dois espe-
táculos da Cia Municipal de Dança 
de Porto Alegre no dia 27 de abril, 
“Scanner e Humano Vazio”.  Entre os 
dias 28 e 30 de abril ocorrem mos-
tras dos talentos locais, marcando, 

assim, esta data que vem sendo di-
fundida para celebrar as conquistas 
da área.

O evento arrecadará quilos de 
rações para cães e gatos, que serão 
destinados à associação Todos por 
um Focinho de Bento Gonçalves. 
Poderão participar do projeto baila-
rinos, escolas e grupos de dança da 
cidade.

A data foi criada em 1982 pelo 
Comité Internacional da Dança (CID) 
da UNESCO, em comemoração ao 
dia de nascimento de Jean-Georges 
Noverre (1727 – 1810), considerado 
um dos primeiros contribuidores da 
dança.

fotografia. Natural de Lajeado, é gra-
duado em Publicidade e Propaganda 
e pós-graduado em Poéticas Visuais 
(Fotografia, Gravura e Imagem Digi-
tal). Participou de exposições indivi-
duais e coletivas no Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro e Brasília. Publi-
cou um livro (Redenção Visões) com 
outros fotógrafos sobre o Parque da 
Redenção, em Porto Alegre.

Camila Borges é doceira há sete anos 
e ganha em torno de R$ 3 mil reais 
mensais Joviane investe na decoração de ovos de 

páscoa e trufas
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Com design arrojado e lançamentos na Fimma, empresa local 
transforma  móveis em utilitários sofisticados e funcionais

A metalúrgica Masutti Copat 
com longa história em  fornecer para 
a indústria moveleira as soluções em 
aramados, hoje  traz soluções para 
agregar valor ao mobiliário

Em um segmento  competitivo 
como o moveleiro, buscar diferen-
ciais que agreguem valor ao mobi-
liário oferecido ao consumidor é 
desafio permanente para garantir a 
sobrevivência dos negócios.

A Masutti Copat apresentou, na 
FIMMA Brasil 2017, novidades que 
transformam os móveis em utilitários 
ainda mais funcionais, com sofistica-
ção, beleza e praticidade – são solu-
ções que exibem a combinação ideal 
entre exclusividade, originalidade e 
design. A empresa vem apostando 
há mais de 35 anos, na diferenciação 
para surpreender o mercado. Design, 
tecnologia e arte enraizados no de-
senvolvimento de peças de forma ar-
tesanal e única para tornar o mobiliá-
rio brasileiro ainda mais competitivo.

 
Para dormitórios

Closets e armários ganham 
atributos diferenciados quando in-
crementados soluções inteligentes 
– como é a coleção Avant de aces-
sórios organizadores. As peças são 
elegantes, com coloridas e com aca-
bamentos sutis  em materiais cuida-
dosamente escolhidos pela soma de 
atributos como qualidade, durabili-
dade e beleza. Diferenciada pelo sis-
tema de trilho oculto, a coleção traz 
muito mais delicadeza ao interior 
dos armários e closets onde pode ser 
aplicada.

Com diversos utilitários, a linha 
atende as variadas necessidades de 
uso. Uma das soluções de destaque é 
a consagrada prateleira porta bolsa, 
criação premiada e patenteada pela 
marca. Nessa releitura, aparece com 
capas que protegem a alça dos aces-
sórios, prolongando sua vida útil, 
também, uma bandeja com rebaixo, 
ideal para acomodar as peças meno-
res. Outra solução utilitária do con-
junto é o calceiro, apresentado em 
duas versões: uma simples e outra 
com porta gravata ou cintos. Ambos 
têm puxadores na base que facilitam 
a extração, com ganho de usabilida-

de e ergonomia. A prateleira simples 
surpreende pelo suporte traseiro que 
impede a queda da pilha de roupas 
no movimento de extração.

Complementando as opções de 
acessórios, as prateleiras organizado-
ras com divisórias são uma ótima op-
ção para os objetos delicados como 
joias, relógios, óculos, entre outros. 
Elas acomodam diversos tipos de 
itens, cuidadosamente acomodados 
nas caixas confeccionadas em recou-
ro ou tecido, conforme preferência 
do usuário, que pode escolher o 
modelo que melhor combina com 
o estilo do seu móvel. A prateleira 
organizadora também tem variação 
ofertada em metal, ideal para guar-
dar perfumes, cosméticos e outros 
objetos que possam oferecer resídu-
os – uma vez que é de fácil extração 
e limpeza. Explorando o conceito de 
bom aproveitamento de espaço, vem 
com suporte lateral para acomodar 
itens diversos.

Outro charme que integra a 
Avant são as sapateiras, ofertadas 
em duas versões: uma para módulo 
de 600m, comportando seis pares 
de sapato, e outra para módulo de 
800mm. Além de armazenar essa 
mesma quantidade de calçados, ofe-
rece espaço para chinelos, sandálias 
e sapatilhas. As soluções da coleção 
têm a assinatura do escritório Inter-
vento Design, que desenvolve com 
exclusividade os produtos da Masutti 
Copat.

Aéreo compacto
Sucesso da Masutti Copat, a li-

nha Colors de organizadores ganha 
mais um complemento para agregar 
praticidade ao dia a dia: o Aéreo 
Compacto. Ampliando a abrangência 
dos nichos, é opção eficiente para 
aproveitar melhor os espaços nas 
cozinhas. Leve e econômico, é fácil 
de transportar e instalar – excelen-
te alternativa na modalidade ‘faça 
você mesmo’, com versatilidade para 
atender, também, diferentes perfis 
de consumidores. É possível criar a 
composição dos módulos conforme 
a preferência e necessidade de cada 
cliente ou ambiente. Esteticamente, 
traz a personalidade das cores para 

os ambientes. O charme fica por con-
ta do estilo retrô remodelado do de-
senho das peças.

 
Escorredor editável

Solução exclusiva da Masutti, o 
escorredor de louças editável tem 
a versatilidade para atender na me-
dida certa as necessidades de cada 
projeto. Sua estrutura componível 
adapta-se às dimensões de qualquer 
módulo. Comercializado em partes, 
pode ser montado conforme as di-
mensões do projeto. Essa caracterís-
tica permite que sua aplicação ocorra 
no interior do móvel – mesmo depois 
de finalizado – permitindo que o usu-
ário mantenha permanentemente a 
bancada de trabalho da cozinha livre, 
com significativos ganhos no aprovei-
tamento de espaço. 

No quesito funcionalidade, ofe-
rece quatro bandejas escorredoras 
independentes, que podem ser es-
colhidas conforme a necessidade e o 
tamanho do móvel, configurando di-
ferentes versões moduladas do pro-
duto. Fabricado em aço inox e alumí-
nio, é resistente a oxidações.

 
A empresa

 Quem toma a decisão de optar 
por um produto com a assinatura da 
Masutti Copat tem a certeza de estar 
elegendo acessórios com a melhor 
combinação de atrativos e vantagens 
adicionais que comprovam sua boa 
escolha. 

A segurança para oferecer uma 
relação custo x benefício tão vanta-
josa vem sendo lapidada pela empre-

sa desde 1980, quando iniciou suas 
atividades – e renovada diariamente, 
desde então, pelo compromisso com 
a excelência no que faz. Tradição e 
inovação aparecem combinadas na 
medida certa para definir o posicio-
namento de uma empresa consolida-
da como sinônimo de soluções para 
toda a casa. Suas coleções de acessó-
rios surpreendem em cada detalhe: 
atendendo às necessidades decorati-
vas e funcionais do novo consumidor 
brasileiro; agregando conforto, prati-
cidade e beleza ao dia a dia, garantin-
do eficiência, segurança e qualidade à 
rotina do setor produtivo moveleiro. 
Expertise recompensada: 35 anos de 
evolução continuada

A experiência e tradição acumu-
lada em 35 anos de atuação no setor 
renderam a Masutti Copat posição de 
destaque entre as fornecedoras do 
segmento moveleiro nacional. Sua 
sede, no pólo moveleiro de Bento 
Gonçalves, tem perto de 5 mil metros 
quadrados e mais de 60 colaborado-
res. 

No mercado, seus produtos têm 
alcance em todo território nacional, 
com representantes em todas as regi-
ões, além das exportações, para mais 
de dez países. Diferenciais de alto 
padrão

Os acessórios da Masutti Copat 
são fabricados em Aço Inox 304L, 
com pelo menos 18% de Cromo e 8% 
de Níquel na sua composição. Isso é 
sinônimo de produtos com boa con-
formabilidade, excelente soldabili-
dade e resistência à corrosão. Essa 
matéria-prima é a escolha da Masutti 

Copat também pelo apelo estético 
que agrega aos componentes – seu 
visual é sofisticado, nobre e elegante 
– e por suas propriedades assépticas. 
O aço inox é amplamente utilizado 
pelos fabricantes da linha branca, na 
indústria alimentícia e também na 
hospitalar uma vez que oferece as 
melhores condições higiênicas du-
rante o uso.

Todas essas vantagens estão, 
agora, presentes no mobiliário das 
residências brasileiras cuja composi-
ção tem o valor agregado que só as 
coleções da Masutti Copat podem 
oferecer. Reconhecimento conquista-
do A proposta de renovação encam-
pada pela Masutti Copat ao assumir 
o desafio de investir na diferenciação 
de seus produtos pela combinação 
entre exclusividade, originalidade 
e design conta com um importante 
aliado – a Intervento Design. 

O escritório assina as soluções 
exclusivas que a marca tem apresen-
tado ao mercado, e com as quais vêm 
conquistando a preferência do pú-
blico. Com propostas que inovam na 
relação entre produto e usuário, a In-
tervento surpreende a cada criação, 
agregando vanguarda à tradição que 
acompanha a Masutti Copat. 

O reconhecimento do mercado 
a essa parceria de sucesso vem apa-
recendo com a série de premiações 
conquistadas pelas criações desen-
volvidas em conjunto: na FIMMA 
Brasil 2013, na Casa Brasil 2013, no 
Prêmio Design do Museu da Casa 
Brasileira 2013, no prêmio IDEA Bra-
sil 2014 e na House & Gift de Design 
2014.
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XR 250 Torna-
do 2005 verme-
lha com 35.000 
km. Toda original 
com baú, nunca 
usada em trilha, 
moto toda revi-
sada. Valor R$ 
6.500,00. Interes-
sados tratar pelo 
fone: (054) 8129-
9109

Vendo Burgman 
AN 125, ano 
2008, 24.000 km. 
Só 2.500,00. Do-
cumentação em 
dia. Tratar pelo 
fone: (54) 9931-
9091 ou 9995-
1112.

Vendo moto YBR 
Factor 2010 ver-
melha, única 
dona, todas revi-
sões em dia, 10 
mil km, nunca foi 
batida. Fone: (54) 
9611-0671.

Vendo moto Su-
suki Intruder 125, 
único dono, baixa 
quilometragem. 
R$ 3.900,00. Tra-
tar pelo fone (54) 
9997-9002.

Vendo moto 
CG125 Hon-
da ES, 2012, 
50.000 mk. Valor 
R$ 4.500,00. In-
formações tratar 
pelo fone (54) 
9137-9265.

Moto Fazer 250 
preta 06 completa 
injeção eletrônica 
e partida, única 
dona, com 30 mil 
km, motor com 
garantia. Valor R$ 
5.000,00 a vista 
ou até 12 vezes 
visa ou master. 
Fone: (54) 9648-
3246 ou (54) 
9141-0704.

Falcon NX 400 
ano 2007 em óti-
mo estado, ven-
do ou troco por 
carro de maior 

Vendo 2 pneus 
meio uso para 
caminhão me-
dida 700/16 liso 
em bom estado. 
R$ 280,00. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9604-8686.

Vendo capa para 
motocicleta, femi-
nina tamanho mé-
dio, marca rebelli 
nova e leve, com 
sinalizador valor 
R$ 100,00. Fone: 
(54) 9995-2520.

Vendo DVD Pio-
neer avh - 5480 
BR com tela retrá-
til de 7”, entrada 
para câmera de 
ré, com 02 meses 
de uso e na garan-
tia. Valor 800,00 
negociável. Tratar 
com Everton (54) 
8114-1444.

Vendo 4 rodas e 4 
pneus pirelli Scor-
pion atr 175/0r14 
meio uso. Valor 
R$ 600,00. Aceito 
propostas. Tratar 
com Everton pelo 
fone: (54) 8114-
1444.

Vende-se um ca-
pacete preto, ta-
manho grande. 
Valor R$ 50,00. 
Fone: (9155-2607.

Vendo capa para 
motoqueiro femi-
nina, tamanho M, 
nova e com si-
nalização. Valor 
R$ 600,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9995-1099.

Vendo bota para 
moto esportiva 
exustar semi-nova 

(4)Vende-se apar-
tamento de 2 dor-
mitórios, sala com 
sacada, cozinha, 
banheiro, área 
de serviço sepa-
rada, com gara-
gem. Bairro Pro-
gresso. Valor R$ 
240.000.00, mas 
aceito proposta e 
aceito veículo no 
negócio, sem res-
trições. Contato: 
8134-3424

Bairro São Fran-
cisco, próximo 
a praça Vico 
Barbieri, com 2 
quartos, cozinha 
americana, 2 ga-
ragens, lareira, 
chur rasque i ra , 
porcelanato, ges-
so, laminado nos 
quartos, espera 
para split, gás 
individual, posi-
ção Leste/Norte, 

terraço exclusi-
vo com 100m². 
Entrega em de-
zembro de 2014. 
Prédio revestido 
em pastilha e sa-
lão de festas. R$ 
350.000,00. Acei-
to imóvel de me-
nor valor. Fone: 
(54) 8128-5535.

(1)Vendo apar-
tamento com 2 
dormitórios, 2 sa-
cadas, churras-
queira, garagem 
e demais depen-
dências, com 
115,43m2 de área 
total, 5º andar, ex-
celente localiza-
ção, no Centro de 
Nova Prata. Valor: 
R$ 270.000,00. 
Tratar pelo fone: 
54 – 99913-2331 
(Whats), com Ori-
des. 

(1)Vendo ou troco 
ap. no botafogo 
2 quartos sendo 
1 suíte, garagem 
para 2 carros, 
mobiliado- venda 
Direta. tel. 99965 
7733.

Vendo Aparta-
mento na planta 
no último andar 
(8º Andar) com 
173,51m² priva-
tivos no Humai-
tá edifício Pedro 
Rosa com 3 vagas 
para garagem, 
com 1 suíte com 
espera para Hidro 
e sacada em “L” 
com 36m², 2 dor-
mitórios, banheiro 
social, escritório, 
lavabo no living, 
chur rasque i ra , 
porcelanato, água 
quente, split e 
gesso. Valor R$ 
550.000,00 ou R$ 
110.000,00 de en-
trada mais finan-
ciamento até a 
entrega das cha-
ves ou quitação 
com financiamen-
to ou recursos 
próprios . Entrega 
em dezembro de 
2016. Tratar pelos 
fone: (69) 9329-
5211.

(3)Alugo aparta-
mento mobiliado 
em Porto Alegre, 
bairro Bom Fim,  
de 2 quartos, 2 
banheiros, sala, 
cozinha, área 
de serviço com 
churrasqueira e 
garagem. Pre-
ço a combinar. 
Contato: 3452-
2710

(4) Alugo apar-
tamento próxi-
mo ao colégio 
Mestre, 2 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro, 
garagem, chur-
rasqueira. De 
porcelanato e 
gesso. Semi 
mobiliado, fino 
a c a b a m e n t o . 

Valor R$ 700,00. 
Direto com o 
propietário. Fo-
nes: 99547149 
ou 99422331 
com Odilo ou 
Vera. 

Alugo quarto 
com ou sem mo-
bilia, R$ 350,00. 
Próximo a Ro-
doviária, com 
água e luz inclu-
so. Fone: 9955-
7550

Alugo aparta-
mento no bair-
ro Santo Antão, 
com dois quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro, 
garagem e sa-
cada. Cercado. 
Valor R$ 500,00. 
Fone (54) 9605-
9197 ou 9118-
1621. Com Car-
los.

(4)Alugo quar-
to no bairro 
Maria Gorreti 
R$350,00. Con-
tatos: (54) 9955-
7550 ou (54) 
3019-7600

(1)Alugo aparta-
mento no cen-
tro, próximo ao 
Hospital Tacchi-
ni, com 3 dor-
mitórios, sala, 
cozinha, área de 
serviço, banhei-
ro. Peças bem 
amplas. Contato 
somente à noi-
te, pelo telefone 
3055.4745.

(3)Alugo apar-
tamento de 1 
quarto, sala, 
área de serviço, 
cozinha. Pró-
ximo ao Shop-
ping L’mérica. 
Preço a combi-
nar. Fone 3452-

com raspadores, 
Nº 45 BR. Valor 
R$ 300,00. Fone: 
(54) 9106-8991.

Som automotivo, 
alto-falante 15, 4 
cornetas, 1 mó-
dulo 3.600 sem 
limites. R$600,00. 
Fone: 99694261 
com Tiago.

Vende-se capace-
te preto, tamanho 
grande. Valor R$ 
50,00. Tratar pelo 
fone: (54) 9155-
2607.

Vendo DVD au-
tomotivo JVC avx 
838 2 dono mais 
topo da JVC com 
USB bluetuf zero 
na caixa valor 
120,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8417-4695 ou (54) 
9623-0131.

Vendo cadeira de 
bebe para carro 
até 25 kg. Valor 
R$ 190,00 cor 
verde. Fone: (54) 
9615-0116.

valor. Valor R$ 
10.800,00. Li-
gar no fone: (54) 
9604-8686 , falar 
com André.

Vende-se NX 200 
Honda, ano 99, 
em bom estado. 
Valor R$ 3 mil. 
Fone: (54) 9958-
9559 falar com 
Valter.

Vendo moto 
CG 125 Titan, 
2003. Valor R$ 
3.000,00. Interes-
sados tratar pelo 
fone: (54) 9636-
3320.

(1)Vendo moto-
cicleta CB 500. 
À vista. Contato: 
3452-2107

Vendo moto Hon-
da Hornet 600 
azul escuro com 
ABS ano 2011. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9108-5819.

Vendo moto CB 
300 preta, ano 
2011, 4.000 km, 
estado de novo. 
R$ 11.500,00. 
Motivo da venda 
doença. Fone: 
(54) 3452-2107.

Vendo Biz bran-
ca, 2013, com-
pleta. Valor R$ 
7.500,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9154-6362.

Vendo moto CB 
300 ano 2012, 
ótimo estado, bai-
xa km, com 6 mil 
km, com revisões 
feitas, IPVA 2015 
pago. Tratar pelo 
fone: (54) 9958-
5009.

Moto CG 125 fan 
ES, preta 2012, 
apenas 35km. Va-
lor R$ 4.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9633-1771.

Roubado um qua-
driciclo Honda 
Foutrax 4X4 ver-
melho.Oferece-
mos recompensa 
para quem tiver 
informações (54) 

9114-2534.

(2) Vendo motoci-
cleta CB 300R na 
cor dourada, ano 
2011, com 3.000 
km rodados. Valor 
a combinar. esta-
do novo. Contato: 
3452-2107 

A p a r t a m e n t o 
no centro, com 
4 quartos, total 
posição do sol, 
126m² e com 
condomínio bai-
xo. Valor R$ 
285.000,00. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9996-7288.

(4)VENDO Apar-
tamento 1 Dor-
mitórios, 3min. 
do centro. Sala, 
Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro 
Social, 1 Gara-
gem Piso cerâmi-
co, Ótima Posição 
Solar, 41 m²Área 
útil, Cerca elétri-
ca, Esquadrias 
de Alumínio, Gás 
individual, Hidr. 
Individual, Salão 
de festas. Finan-
ciável e possibi-
lidade de usar o 
FGTS, negocia-
ção direto com o 
proprietário. Valor 
R$115.000,00. In-
teressados entrar 
em contato (54) 
91568620 

Apartamento no 
centro na Rua 
Saldanha Ma-
rinho703. Com 
82,42m², pré-
dio com 6 uni-
dades. Valor R$ 
175.000,00. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9905-3135.

(4)VENDO Apar-
tamento 2 Dor-
mitórios, 3min. 
do centro. Sala, 
Cozinha, Área de 
Serviço Banheiro 
Social, 1 Gara-
gem coberta Piso 
Porcelanato, Óti-
ma Posição Solar.
Todo mobiliado 
com móveis da 
Cenci Móveis, 52 
m²Área útil, Cerca 

elétrica, Esqua-
drias de Alumínio, 
Gás individual, 
Hidr. Individual, 
Salão de festas. 
Financiável e pos-
sibilidade de usar 
o FGTS, Negocia-
ção direto com o 
proprietário Valor 
R$170.000,00. In-
teressados entrar 
em contato (54) 
91568620

Vendo aparta-
mento de 1 dor-
mitório com saca-
da, posição solar 
Oeste/Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² e 
57,41m² de área 
real total priva-
tiva. Valor: R$ 
165.000,000. Tra-
tar pelos fones: 
8168-0777 ou 
9106-8991.
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(4)Alugo parte 
inferior casa de 
alvenaria re-
formada locali-
zada no Bairro 
Barracão, com 
02 dormitórios, 
sala, cozinha, 
banheiro e ga-
ragem. Valor 
R$450,00. Tra-
tar fone (54) 
9 9 9 7 2 4 3 4 2 
com João Luiz..

(1)Alugo parte 
inferior de alve-
naria, 2 quar-
tos, banheiro, 
sala e cozinha 
c o n j u g a d a , 
mobiliado, es-
t a c i o n a m e n -
to para moto, 
para casal ou 
para rapazes 
sem animal 
de estimação. 
P a g a m e n -
to adiantado 
de R$ 600,00 
após R$ 600,00 
mais água e 
luz., no Bairro 
Glória. Fone  
9 9 1 3 4 0 7 8 - 
991462104. 

(4)Alugo 2 ca-
sas na praia , 
no município 
de  Arroio do 
Sal, Balneá-
rio Atlântico, a 
uma quadra do 
mar. Ambas as 
casa de Alvena-
ria. Uma casa 
acomoda até  
9 pessoas  e a 
outra acomoda 
até  6 pesso-
as.  Com pátio  
fechado com 
muita sombra. 

Próximo  de 
supe rmerca -
do,  sorveteria, 
restaurantes.  
In teressados  
direto com pro-
prietário fone: 
99992-6713. 

Alugo parte in-
ferior no bairro 
Zatt, 1 dormi-
tório, banheiro, 
sala e cozinha 
integrados. Va-
lor R$ 300,00, 
com Anderson 
9144-5568

Alugo parte in-
ferior de uma 
casa alvenaria 
com possibili-
dade de trans-
formar em 03 
quartos, com 
garagem, no 
bairro Barra-
cão. Valor R$ 
390,00. Fone: 
(54)9972-4342.

( 1 ) A l u g a - s e 
porão de um 
quarto, sala, 
cozinha e ba-
nheiro no bairro 
Humaitá, rua 
Alagoas, 392. 
Fone: 99673-
8022

(3)ALUGA casa 
na praia de 
Xangrila divisa 
com Atlântida 
em condomí-
nio de 4 casas 
a 1 quadra do 
mar. Excelen-
te vizinhança 
e localização, 
3 quartos, 2 
banheiros, co-
zinha, sala 2 
a m b i e n t e s , 
chur rasque i -
ra. VALOR R$ 
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Contato 
Celular 98104-
4475.

(4)Alugo casa 
na praia no mu-
nicípio de Arroio 
do Sal, Balneá-
rio Atlântico, à 
uma quadra do 
mar, toda em 
alvenaria, com 
2 suítes, mais 1 

banheiro com-
pleto. Acomo-
da 7 pessoas, 
pátio grande 
fechado, mui-
ta sombra, um 
quadra do su-
per mercado, 
sorveteria, res-
taurante, dire-
to com o pro-
prietário Olavo. 
Fone (54) 
999726708

(4)Alugo casa 
no bairro Pro-
gresso com 2 
quartos, sala e 
cozinha conju-
gadas, churras-
queira, lareira 
e pátio fecha-
do com portão 
eletrônico e in-
terfone. R$900 
com garagem 
e sem R$850. 
C o n t a t o : 
54981116604 
(whats)Alugo 
casa em Gari-
baldi, preferên-
cia casal. valor 
r$ 500,00. fone: 
9980-9936.

(4)Vendo casa 
na praia de 
Xangrila divisa 
com Atlântida 
em condomí-
nio de 4 casas 
a 1 quadra do 
mar. Excelen-
te vizinhança 
e localização, 
3 quartos, 2 
banheiros, co-
zinha, sala 2 
a m b i e n t e s , 
chur rasque i -
ra. VALOR R$ 
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Contato 
Celular 98104-
4475.

(4)Alugo casas 
em bento gon-
çalves, uma no 
santa helena, 
uma na cohab 
e uma na licor-
sul.Tratar pelo 
fone (54) 9 
9992-2223

Aluga-se casa 
na praia de 
IMBÉ, com 4 

quartos sendo 
1 suíte e com 3 
banheiros, sala 
e cozinha mo-
biliados, a casa 
totalmente cer-
cada e com 
monitoramen-
to 24h, valor a 
combinar.Fone: 
54.3055-2883, 
9693-2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina 
ou Alex.

(4)Alugo quar-
to no bairro 
Maria Goretti 
R$350,00, in-
cluso água e 
luz. Contatos: 
( 5 4 ) 9 9 9 5 5 -
7550 ou 
(54)3019-4569.

(3)Alugo casa 
de alvenaria , 
parte inferior 
(não é porão), 
espaço ideal 
para escritórios 
ou espaços de 
beleza, bairro  
Maria Goretti há 
uma quadra da 
Osvaldo Ara-
nha, com 100 
metros qua-
drados, opção 
com e sem ga-
ragem. Conta-
to: 996484897 
ou 9811116604

 ALUGO CASA 
NA PRAIA, Bal-
neário Mariluz 
em Imbé, beira 
mar, 4 quartos, 3 
banheiros, com 
mobília comple-
ta, varanda e 
churrasqueira. 
Garagem para 
4 carro, amplo 
pátio gramado, 
toda cercada. 
Piscina aque-
cimento solar. 
Valor R$ 45 por 
pessoa. Preço 
especial para 
grupos acima 
de 12 pessoas. 
Reserva fone: 
9191-5568

(4) Aluga-se 
casa, no bairro 
Ouro Verde, iní-
cio da Rua Jú-
lio Luis Mussoi. 
Com 3 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, lavan-
deria e garage 

de serviço, mais 
info telefone (54) 
96692001

Alugo parte in-
ferior no bairro 
Zatt, 1 dormi-
tório, banheiro, 
sala e cozinha 
integrados. Valor 
R$ 300,00, com 
Anderson 9144-
5568

Alugo parte infe-
rior de uma casa 
alvenaria com 
possibilidade de 
transformar em 
03 quartos, com 
garagem, no 
bairro Barracão. 
Valor R$ 390,00. 
Fone: (54)9972-
4342.

Alugo casa par-
te inferior, loca-
lizada no Bairro 
Santa Rita, pró-
ximo ao colé-
gio Bom retiro. 
Moradia com 
dois dormitórios, 
sala, cozinha e 
banheiro grande 
com possibilida-
de para área de 
serviço. Valor: 
R$ 470,00. Inte-
ressados, entrar 
em contato pelo 
telefone: Imoças, 
mobília nova, 
lavanderia, gela-
deira, GLP, chu-
veiro, internet. 
Próximo a FER-
VI-UCS. Fone: 
3451-3716 ou 
9642-5833, com 
Adair.

(2)Alugo casa 
com dois quar-
tos, localizada 
no bairro Univer-
sitário R$480,00. 
C o n t a t o s : 
(54)99955-7550 
ou (54)3019-
2531.

Aluga-se casa 
na praia de 
IMBÉ, com 4 
quartos sendo 
1 suíte e com 3 
banheiros, sala 
e cozinha mo-
biliados, a casa 
totalmente cer-
cada e com mo-
nitoramento 24h, 
valor a combinar.
Fone: 54.3055-
2883, 9693-2001 

ou 9997-2883, 
com Carolina ou 
Alex.

(4)Alugo casa 
na praia de Bal-
neário Mariluz 
em Imbé, Beira 
Mar. 4 Quartos, 
3 Banheiros, 
todo mobiliado, 
varanda, chur-
rasqueira, gara-
gem para 4 car-
ros. Pátio amplo 
com gramado. 
Casa toda cer-
cada. Piscina 
com aquecimen-
to solar. Própria 
para grupos 
com mais de 12 
pessoas. Valor 
por pessoa: R$ 
50,00. Reser-
va pelo fone:  
(54)99955-7550 
ou (54)3019-
4569. (ligar 
usando o 54) 

Alugo casa de al-
venaria do Bairro 
Santa Helena, 
possui um quar-
to, sala, cozinha, 
área de serviço 
e banheiro.Valor 
R$390,00.Com 
Sidnei 9175-
8104.

Alugo casa par-
te inferior, bairro 
Santa Rita (sala, 
cozinha, banhei-
ro, dois quartos) 
i n t e r e s s a d o s 
entrar em con-
tato pelo fone 
54 99024246 
ou 54 81071677 
ou 99945843. 
R$450,00.

Tenho parte infe-
rior de uma casa 
para alugar, com 
2 quartos sala e 
cozinha conjuga-
dos e banheiro. 
Tratar com Zeli, 
fone (54) 9974-
0063 bairro São 
Francisco. 

(4)Alugo casa 
parte inferior 7/9, 
sem garagem e 
de preferência 
casal sem filhos. 
Bairro Glória. 
Preço a combi-
nar. Telefone: 
34533288

(4)Alugo casa 
com 2 quartos 

coberta, patio 
cercado. Valor 
a combinar. Tel 
34511365 com 
Ivanir 

Alugo casa 2 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro e área 
de serviço. Bair-
ro universitário, 
próximo ao IC 
Rodas. Valor R$ 
550,00. Fone: 
9191-5568

( 4 ) A L U G O 
CASA 2 QUAR-
TOS BAIRRO 
G L O R I A . . . . 
500,00

Alugo casa parte 
inferior, 2 dormi-
tórios, sala, co-
zinha, área de 
serviço, banhei-
ro. Rua Augusto 
Tonello, Borgo, 
loteamento São 
Paulo. Fone: 
9 6 6 4 - 7 9 6 2 
Whats 9906-
6866

Alugo casa 3 
pepara casal, 
direto com o pro-
prietário, entrar 
em contato com 
o Whatsapp: 
8171-0700 ou 
3451-8342.

(1)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, sem 
garagem. Valor 
550,00 interes-
sados entrar em 
contato 054-
99654-5963

(3)Alugo porão, 
com banheiro, 
2 quartos, sala 
e cozinha con-
jugada, imobi-
liado. No bairro 
Glória. Para ca-
sal ou rapazes. 
Valor antecipado 
R$ 700,00, sem 
animais de esti-
mação. Contato: 
9136-4078 ou 
9146-2104

(3)Aluga-se casa 
no Zatt, dois 
quartos, sala, 
cozinha e área 

2710.

( 1 ) A L U G O 
APARTAMEN-
TO 01 DORMI-
TÓRIO, SALA, 
C O Z I N H A 
C O N J U G A -
DA, SACADA 
E CHURRAS-
QUEIRA. RUA 
FIORELO BER-
TUOL, BAIRRO 
PROGRESSO. 
FONE 99972 
6708 OLAVO

(3) Alugo apar-
tamento JK no 
centro de Capão 
da Canoa, duas 
quadras do mar. 
Contato: Sidinei, 
(54) 99994-9265

(2)Alugo conju-
gado quarto/co-
zinha, banheiro, 
para 1 pessoa.
Mobiliado, in-
cluindo máq. de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, in-
ternet opcional, 
etc. Conta RGE, 
local para moto. 
Tranqui l idade 
e privacidade, 
localizado pró-
ximo a FERVI-
-UCS em BG. 
Tel 34513716 ou 
34511727.

(4)Alugo apar-
tamento de 2 
quartos no bair-
ro Humaitá. 
Com garagem e 
cozinha mobilia-
da. Fone: 9985-
4444

(4)Apto próxi-
mo ao centro, 1 
dormitório, sala 
e cozinha conju-
gadas, banhei-
ro, área de servi-
ço, com terreno 
cercado. valor 
à combinar, ne-
cessário fiador. 
Fone: 99945879

(4)Alugo apar-
tamento com 2 
quartos, sala e 
cozinha conju-
gada, banheiro, 
área de serviço, 
sem garagem 
no Bairro Gloria. 
Valor R$ 550,00 
i n t e r e s s a d o s 
contatar 054-
9654-5963

(3)Aluga-se um 
apto no sex-
to andar com 
elevador, dois 
quartos, sala, 
cozinha, área 
de serviço, um 
banheiro, mais 
um box. Possui 
guarita 24 ho-
ras. Está situa-
do próximo ao 
campo novo do 
esportivo. Con-
tato com Sidnei 
9175-8104



3Sexta-feira, 31 de Março de 2017

no bairro Univer-
sitário, perto da 
UCS. CONTATO: 
(54)99557550

(2)Alugo Casa 
na Rua Francis-
co Pavoni, bairro 
Bertolini. Cozi-
nha, sala, área 
de serviço, 02 
quartos, banhei-
ro, valor a com-
binar. Whats (54) 
99671-1536 ou 
(54) 99666-0771.

(2)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e cozi-
nha conjugada, 2 
quartos, banhei-
ro, areia de servi-
ço, sem garagem. 
Valor 500,00 inte-
ressados entrar 
em contato 054-
99654-5963

(4)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e cozi-
nha conjugada, 2 
quartos, banhei-
ro, areia de servi-
ço, sem garagem. 
Valor 530,00 inte-
ressados entrar 
em contato 054-
99654-5963.

(4)Alugo sobrado 
com 02 quartos, 
novo, em condo-
mínio fechado, 
Caminhos da Eu-
lália, tratar fone/
whats: 054-9988-
3530

(4)Alugo sobrado 
com 02 quartos, 
novo, em condo-
mínio fechado, 
vaga de garagem 
coberta com es-
paço para dois 
carros, direto 
com o proprietá-
rio, IPTU 2016, 
R$ 500,00 tratar 
fone/whats: 054-
9988-3530

(4)Aluga-se duas 
casas na praia 
Balneário Atlân-
tico  próximo  do 
mar e cercadas. 
Nos meses De-
zembro, janeiro, 
fevereiro e Mar-
ço.  Interessados  
tratar pelo fone 
54 99926713

Vendo casa 
Praia Estrela 
do Mar/ Torres, 
150m da praia, 
R$ 160 mil e ter-

reno pronto para 
a construção, 
e s c r i t u r a d o . 
R$ 65mil, fone: 
9863-8556.

VENDO CASA 
Praia Estrela 
do Mar/ Torres, 
150m da praia, 
R$ 160 mil e 
terreno pronto 
para a constru-
ção, escritura-
do. R$ 65mil, 
fone: 9863-8556

(2)Vendo casa 
na praia de 
Xangrila divisa 
com Atlântida 
em condomínio 
de 4 casas a 1 
quadra do mar. 
Excelente vizi-
nhança e loca-
lização, 3 quar-
tos, 2 banheiros, 
cozinha, sala 
2 ambientes, 
c h u r r a s q u e i -
ra. VALOR R$ 
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Contato 
Celular 98104-
4475.

Vende-se uma 
casa de dois 
pisos, 1.200m², 
no bairro Fena-
vinho, valor a 
combinar. Tratar 
pelo fone: (54) 
9933-6061.

Vendo casa de 
madeira com 
um terreno de 
8x10, no bairro 
progresso, inte-
ressados entrar 
em contato pelo 
fone: (51)9776-
9746 ou (51) 
8141-6191.

Vende-se uma 
casa para des-
manche, va-
lor a combinar.
Tratar pelo fone 
(54)9942-7799.

(1)Vendo casa 
mixta no bair-
ro São Fran-
cisco com dois 
pisos: primeiro 
piso tem,  um 
quarto, sala e 
cozinha juntos, 

banheiro e área 
de serviço. No 
segundo piso 
tem, dois quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro, 
área de serviço, 
churrasqueira. 
Tem garagem 
para dois car-
ros, casa toda 
cercada. Valor 
150 mil reais, 
podendo ser fi-
nanciada pelos 
bancos. Celu-
lar 99907 6066 
com Ademar

Casa de alvena-
ria 12x15, terre-
no de esquina, 
com cinco mo-
radias, já aluga-
da. Bairro Santa 
Helena 2. Valor 
R$ 850.000,00. 
I n t e r e s s a d o s 
pelo fone: 9980-
9936

Vendo casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, cozi-
nha, banheiro, 
lavanderia, área 
de serviço e 2 
garagens. Loca-
lizada no Bairro 
Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(3)Vendo co-
bertura em Ca-
pão da Canoa. 
3 quadras do 
Centro, 3 qua-
dras do mar. R$ 
550 mil. Mobi-
liado. Contato: 
99161-3895

( 4 ) Ve n d e - s e 
casa no bairro 
Zatt, 3 pisos(3 
m o r a d i a s ) , 
cada piso, tem 
2 quartos, sala, 
cozinha e ba-
nheiro, uma 
garagem, mais 
info telefone: 
(54)99843000

Casa de alvena-
ria 12x15, terre-
no de esquina, 
com cinco mo-
radias, já aluga-
da. Bairro Santa 
Helena 2. Valor 
R$ 850.000,00. 
I n t e r e s s a d o s 
pelo fone: 9980-
9936

Vendo casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, cozi-
nha, banheiro, 
lavanderia, área 
de serviço e 2 
garagens. Loca-
lizada no Bairro 
Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

Vendo ou tro-
co por casa em 
Bento Gonçal-
ves, sítio com 
todas as benfei-
torias mais 300 
pés de mudas 
frutíferas, mais 
de 10 caixas 
de abelha em 
produção, mais 
4.000 pés de pi-
nheiros, escritu-
ra, luz e água.

Vendo casa de 
madeira 7x8, 
sala, cozinha, 
2 quartos e ba-
nheiro. Terreno 
270 m2; locali-
zada na Linha 
C a m p i n h o s , 
Roca Sales,a 
200m do Rio 
Taquari. Ótima 
para veraneio. 
Valor 45.000.00. 
Fone (54) 
96315029

Vendo casa 
localizada no 
bairro São Fran-
cisco com 2 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço com 
churrasqueira, 
garagem para 2 
carros mais po-
rão com 1quar-
to, sala e co-
zinha juntos e 
banheiro. Valor 
210,000 aceito 
carro e terreno 
na praia, po-
dendo ser finan-
ciada . Contato 
5 4 8 4 0 5 5 0 5 9 
com Mari

Vendo residen-
cia no lot Althaus 
em São Roque, 
com 214m2 de 
area construida 
e o terreno com 
384m2 plano. 
2 moradias in-
dependentes . 

(4) Alugo apar-
tartamento bem 
próximo ao Co-
légio Mestre. 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro, 
garagem e chur-
rasqueira. Semi-
-mobiliado, Piso 
de porcelanato. 
R$ 700,00. Direto 
com proprietário. 
Fone: 9954-7149 
ou 9942-2331 
com Adilo ou 
Vera.

(2)Alugo casa 
parte inferior 
nova 1º aluguel 
no bairro Gloria 
com sala e cozi-
nha conjugada, 2 
quartos, banhei-
ro, areia de servi-
ço, sem garagem. 
Valor 600,00 inte-
ressados entrar 
em contato 054-
99654-5963.

(2)Alugo Casa 
em Imbé, com 3 
quartos, uma su-
íte com banheiro, 
banheiro, sala, 
cozinha, todo 
mobiliado. Alugo 
para festas do fim 
de ano (10 dias). 
Valor à combinar. 
Contato: 9969-
3200 com Caro-
lina

 Tenho parte infe-
rior de uma casa 
para alugar, com 
2 quartos sala e 
cozinha conjuga-
dos e banheiro. 
Tratar com Zeli, 
fone (54) 9974-
0063 bairro São 
Francisco,

Aluga-se uma óti-
ma moradia no 
bairo Santa Rita, 
próximo a Isabe-
la com 2 quartos, 
cozinha, banhei-
ro, garagem e 
churrasquei ra . 
R$ 500,00. CON-
TATO: 9954-7149

a avaliaçao e 
de R$600,000. 
Vendo por R$ 
550,000 pelo 
motivo de ter 
outro negocio 
nesse valor. 
Contato: 9916-
8521

(3)Vendo terre-
no para cháca-
ra de 20x80 a 
17km de Ben-
to Gonçalves, 
com água e luz. 
10km do asfalto. 
Contato: 99981-
1738/ 99923-
8998/ 3453-1165

(2)Vende-se ter-
reno localizado 
no bairro São 
Valentim/ Bento 
Gonçalves, loca-
lizado torno de 
1 km da escola 
municipal. Valor 
R$ 100.000,00, 
tratar pelo telefo-
ne 54996451334

Vendo terre-
no bairro imi-
grante medindo 
14x34m final 
da rua. Valor 
R$ 170.000,00. 
Fone: 9113-
2411, com Ro-
berto.

Vendo terreno 
perto de Mu-
çum, pertence 
a Roca Sales, 
com 50x800m, 
água encanada, 
poço, árvores 
frutíferas, pátio 
pra casa. Perto 
do rio, 1.800m 
da cidade de 
Muçum. Valor a 
combinar. Fone: 
54.9648-0312

Vendo terreno de 
17x27 com duas 
casas. Casa de 
madeira, viga-
mento com lage. 
Valor R$ 110mil, 
aceito car-
ro no negócio. 
Fones: 9621-
8819/9162-2393

Vendo terreno 
12x35 no lo-
teamento São 
Valentim, bem 
localizado com 

excelente vis-
ta. Contato com 
Léia: 54.9666-
6 6 0 9 / 8 1 4 2 -
8206.

Vendo terre-
no Rua Mario 
Pizatto, bair-
ro São Roque, 
próximo ao 
CNEC (Althaus) 
18x40m. Fone: 
9163/5752.

Vende-se ter-
reno, próximo 
a Farroupilha, 
perto da sede 
campestre San-
ta Rita com 
tamanho de 
15x58m. Valor 
R$ 50.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9149-3490.

Vendo terreno, 
rua Natalina 
Sandrin Zanetti 
bairro Imigran-
te final de rua, 
467m². Valor 
R$ 140,000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9113-2411, 
falar com Rober-
to.

Vendo 8 hec-
tares de terra 
próximo a bar-
ragem de Vera-
nópolis. Aceito 
carro na troca. 
Valor do hectar 
R$ 20.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9914-9379.

Vendo área de 
terra 24,4 m². 
Valor total R$ 
250.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9981-0719.

Vendo meio 
hectar na linha 
zemith vale dos 
vinhedos. Valor 
R$ 50.000,00, 
aceito carro de 
menor valor no 
negócio. Tratar 
pelo fone: (54) 
9962-9142.

Vende-se ter-
reno com 12,5 
hectares com 
duas vertentes, 
luz e água de 
poço. Em Coro-
nel Pilar. Tratar 
pelo fone:9915-
0018 com Clau-
decir.

Vende-se pro-
priedade com 
casa de alvena-
ria de 70 m² com 
luz, água potá-
vel, açude e terra 
cultivada. Locali-
zada no municí-
pio de Boa Vista 
do Sul. Conta-
to:9610-4693

Alugo um terre-
no de 5.000m², 
podendo ser to-
tal ou parcial, na 
BR 470, próximo 
a vinícola Gran 
Legado em Ga-
ribaldi.Valor a 
combinar. Tratar 
pelo fone: (54) 
3055-3113.

(2)Vendo terreno 
no Bairro Glória, 
parte URBANA 
do Vale dos Vi-
nhedos, 2.000 m 
da Pipa Pórtico, 
200 m antes da 
da Peculiare Vi-
nhos Finos, 13,5 
m de frente x 15 
m  fundos, ótima 
vizinhança, lu-
gar calmo,  R$ 
70.000,00. Fone: 
9606 0268, com 
Paulo.

Vendo portão 
2,50 x 2,40  com 
motor semi novo 
no valor de R$ 
1800,00. Inte-
ressados entrar 
em contato pelo 
fone: 3452-2727

(2)Vendo con-
sórcio contem-
plado. Quero 
R$ 11.000 mais 
65 vezes de 
R$396,00 , no to-
tal R$25.000,00. 
Sem juros e a 
carta pra retirar é 
de R$29,000,00. 
Telefone: (54) 
99939-6585 

Compro escoras 
novas ou usa-
das, 3,5 com-
primento. Fone: 
9982-2222

(1)Vendo pia 
sem o balcão e 
um aereo com 
espelho com 
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lampada embu-
tida e uma porta 
bege usado. R$ 
100,00. Fone 
991462104.

(4)Vendo uma 
mesa de ferro 
com tampo de 
vidro retangular 
com seis ca-
deiras de ferro 
estofadas e um 
rack em mdf. 
estado de novo. 
valor 500,00. 
fone 54-3453-
5207 .

(1) Vendo duas 
dois box para 
banheiro. Fone: 
(54) 3451-2921 
ou 99620-4168

(1)Vendo apare-
lho de nebuliza-
ção inalar com-
pact  usado, em 
bom estado,  va-
lor 100,0 – tratar 
99197-7163

(1)Vendo cadei-
ra giratória mar-
ca primomondo, 
preta, em bom 
estado, valor 
160,0  tratar – 
99197-7163

(2)Vendo balcão 
de cozinha em 
madeira com  
2,10mt  compri-
mento, pia de 
granito, duas 
cubas de inox 
e mais o aé-
reo. Valor = R$ 
1200,00 Fone 
para contato: 
3452-2727

(2)Vendo bici-
cleta ciclo aro-
16 R$ 230,00. 
Tratar fone: 
996150116.em 
bom estado.

(1)Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital mar-
ca usada sony 
cyber shot 6,0 
mega pixels, va-
lor 100,0 tratar 
99197-7163

(3)Vendo mesa 
de vidro trian-
gular com base 
de madeira e 
tubo. R$ 300,00. 
Fone: 3452-
2107

(4)Vendo cama 

de solteiro semi-
nova com cama 
auxiliar com 
duas gavetas 
em mogno de 98 
x 188. Valor R$ 
200,00. Fone: 
54-3453-3925 
ou 9972-5031.

(4)Vendo 3 ma-
nequins de fibra, 
seminovos. R$ 
300,00 cada um. 
Contato 3452-
0030

(1) Vendo uma 
caixa d’água mil 
litros. Fone: (54) 
3451-2921 ou 
99620-4168

(4) Vendo ca-
deira de praia 
usada, tipo es-
preguiçadeira, 
dobrável, cor 
azul e branca, 
valor de 85,0 
– tratar fone 
99197-7163

(4)Vendo bi-
cicleta aro 14 
ciclo com aros-
novos em otimo 
estado. Valor 
R$160,00.tratar 
fone-84290492.

(4)vendo moto 
eletrica 6 volts 
R$150,00.fone-
84290492.

(4)VENDO Mó-
veis de escri-
tório Mesa de 
trabalho. Armá-
rio alto. Balcão  
baixo. torre 3 
gavetas. 1 Ca-
deira giratória. 
5 Cadeiras cro-
madas. Valor a 
combinar Con-
tato: Daniel (54) 
9202-7272

(1)Vendo maqui-
na fotográfica di-
gital usada sony 
cyber shot 14,1 
mega pixels, 4x 
zoom preta – va-
lor 230,0 tratar 
99197-7163

(1)Vendo chur-
rasqueira por-
tátil marca Mor 
Rodeio comple-
ta, usada, va-
lor 120,0 tratar 
99197-7163

(1)Vendo pasta 
de couro exe-

cutiva, usada, 
marron, opção 
alça de ombro, 
3 compartimen-
tos, valor 60,0 
– tratar 99197-
7163

(1)Vendo bota 
de nobuk, tipo 
boterie (p/ tri-
lha), nº 35, usa-
da, valor 100,0  
- tratar 99197-
7163

(1)Vendo 2 ter-
nos completos 
tamanhos mé-
dios, 1 cinza ou-
tro bege, valo-
res 120, e 200,0 
respectivamen-
te, tratar 99197-
7163

(3)Compro ou 
troco por bicicle-
ta, suporte para 
duas bicicle-
tas.tratar fone-
84270337

(1) Vendo (3)
Vendo maquina 
de fazer sabo-
nete artesanal 
marca Rimaq 
nova pouco uso 
i n t e r e s s a d o s 
entrar em con-
tato pelos fones 
99178-1957 ou 
9 9 9 7 7 - 1 9 5 7 . 
Valor 1,800.

VENDO TÍTU-
LO DO CLUBE 
CAÇA E PES-
CA, TEL 99911-
8487.

(1) Vendo três 
janelas gru-
pias com grade 
e vidro. Fone: 
3451-2921 ou 
99620-4168

 VENDO armá-
rio de madeira 
duas portas in-
feriores e duas 
portas superio-
res, bom esta-
do R$  150,00, 
um balcão de 
madeira 4 por-
tas com gave-
tas R$80,00 
mesa de madei-
ra de 6 lugares 
R$180,00  tele-
fone para con-
tato TRATAR 54 
96090023

(4)vendo apare-
lho de fax usa-

do, em ótimo 
estado, da mar-
ca TCÊ mode-
lo  F430. Tem 
função de se-
cretária eletrô-
nica  e reproduz 
cópias.. Valor a 
combinar. Tratar 
pelo fone 9197-
7163

(4)Vendo um 
berço de bebe 
rosa e bran-
co bom estado  
com colchão, 
por R$250,00, e 
um carrinho de 
bebe Galzera-
no por 250,00, 
favor tratar com 
Jussara no 54 
96090023

( 4 ) V E N D O : 
Roupeiro ótimo 
estado,  de ca-
sal 6 portas,por 
R$450,00,  e 
cama de ca-
sal ótimo esta-
do  R$  300,00, 
TRATAR com 
Jussara no 
5496090023

(3) Vendo uma 
mesa de jantar, 
armação de fer-
ro com tampo 
de vidro, for-
mato triangular 
com três cadei-
ras em armação 
de ferro, esto-
fadas. Nova.  
R$700,00. Tra-
tar pelos te-
lefones: (54) 
8413-1015 e 
9242-5518.

(4)iPad 3 Pre-
to e Prata 32gb 
Wifi e Cellular, 
vem na cai-
xa, com cabo 
de carrregador 
nunca usado 
por R$ 1200,00 
em ótimo es-
tado. Telefone: 
054 99204002

(4)Compro apa-
rador de grama 
qualquer mar-
ca. Tratar fone 
34512421 com 
Gustavo.

(4) Vende-se 
uma estan-
te cor  mogno 
com 3 portas, 
sendo uma de 
vidro. Valor: R$ 

100,00. Tra-
tar pelo fone: 
91552607

(4)Vendo con-
junto novo da 
Branca de Neve 
e os Sete Anões 
medindo 50 cm. 
Tratar pelo fone 
34524717 na 
parte da manhã 
ou apartir das 
18 horas.

(4) Vendo pos-
te de concreto 
6mt. R$ 100,00. 
Contato: 9982-
2222

(4) Vendo porta 
de correr madei-
ra maciça com 
vidro.mais mar-
co e acessórios. 
f:9982-2222 R$ 
400,00

(4)Vendo vivei-
ro de alumínio 
para qualquer 
tipo de passa-
rinho. 60cm de 
lagura e 1 me-
tro e 20cm de 
altura. Novo. R$ 
300,00. Conta-
to: 9184-0278 
ou 9699-8946

(4) Vendo mesa 
de madeira Im-
buia, sanfona-
da, 1m e 20 fe-
chada e 1m e 85 
largura aberta.  
Estado novo. 
Boa para apar-
tamento, cozi-
nha pequena.  
Valor a combi-
nar (metade do 
preço da loja). 
Contato: 9454-
1525 ou 98406-

6769

(4)VENDE-SE 3 
botijões de gas 
P-13, dois qua-
se cheios. R$ 
100,00 cada. 
Tratar com 
Rony ou Eliane 
(54) 999319091 
ou 3055-3088

(4)COMPRO te-
lefone de disco 
antigo, de mesa 
modelo tijolinho-
que esteja  fun-
cionando. con-
tato 3057-1562 
ou 99922-1562

(4) Vendo mesa 
com 4 cadeiras, 
usada. Valor 
R$130,00. Fone: 
991462104

(4) Vendo cozi-
nha cor branca, 
sem cuba. Valor 
R$150,00. Fone: 
991462104

(4) Vendo vá-
rios brinquedos 
novos de me-
nino, valores 
de R$5,00 a 
R$15,00. Fone: 
991462104

(4) Vendo mesa 
1,60 x 0,90cm 
com 4 cadeiras 
madeira maci-
ça, ótimo es-
tado valor R$ 
450,00, tratar 
fone 91046294.

(4) Vendo box 
queen 1,58cm 
x 1,90cm, valor 
150,00, tratar 
fone 91046294.

(2)Vendo má-

quina de cos-
tura e bordado 
em bom estado, 
marca Finger, 
R$400,00. Fone 
3055 2583 ou 
996268735

(2) Vendo sutiã 
de amamen-
tação da yoga 
M pouco uso.
R$ 20,00 fone. 
991462104

(2) Vendo brin-
quedos para 
menino , ótimo 
estado, Valo-
res de R$ 3,00, 
5,00 10,00 , 15 
e R$ 20,00 fone 
991462104

(2)Vendo 1 te-
levisão marca 
Sharp, 14 po-
legadas. Bom 
estado. Valor 
R$60,00. Con-
tato: 3055-2583 
ou 9.9626-8735

(2) Vendo clips 
(grampos) de 
cabo de aço de 
½ polegada (li-
nha pesada) - 
24 peças – valor 
240,0 – tratar 
99197-7163

(2)Vendo 18 
kg de rejunte 
branco da por-
tokol –  valor 
60,0 - tratar fone 
99197-7163

(2) Vendo 19 
tubos de aço 
de 4 polegadas 
de diâmetro  e 
6 metros de 
compr imento, 
espessura de 

3,3mm – usa-
dos, inteiros e 
sem furos – va-
lor a combinar  
-99197-7163

(2) Vendo 19 
tubos de aço 
de 4 polegadas 
de diâmetro  e 
6 metros de 
compr imento, 
espessura de 
3,3mm – usa-
dos, inteiros e 
sem furos – va-
lor a combinar  
-99197-7163

(2) Vendo mo-
nitor de compu-
tador de LCD 
Sansung  Sync-
master 17 pole-
gadas,  usado, 
em bom estado 
e funcionan-
do, valor 200,0 
– tratar 9197-
7163

(2)Vendo es-
tabilizador de 
computador de 
800va de po-
tencia, usado, 
Tektron – va-
lor 80,0 – tratar 
99197-7163

(2) Vendo mesa 
de mdf com me-
dida de 2.5 x 
1,05m em ama-
deirado claro 
– usada – valor 
400,0 – tratar 
99197-7163

(1) Vendo 1 por-
tão de ferro, pia 
de banheiro com 
coluna. Fone: 
(54) 3451-2921 
ou 99620-4168

Cumpon de desconto
Para novos assinantes

30%
Compareça no Jornal Gazeta com esse cupom e ganhe 30% de 
desconto na sua assinatura anual!!
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F: 9155-2607

Vende-se Tv CCE 
29”. Valor R$ 
250,00. F: 9155-
2607

Vendo ar Split 
12.000 marca Mi-
dea, quente e frio. 
R$ 1090,00. Tratar 
fone: 9191-5712

Vendo notebook 
usado R$390,00. 
Fone: 9191-5712.

(2)Vendo ventila-
dor de teto, 220W, 
2 velocidades e 
3 pás. 1 ano de 
uso. Contato: 54 - 
3702-1525 ou 55- 
98129-1208

(2)Vendo ma-
quina de lavar 
roupa Brastemp 
6 kilos valor R$ 
400,00, tratar fone 
91046294.

VENDO BALCÃO 
de pia + cuba + 
aéreo, valor R$ 
150,00. Fone 
9982-2222

Vendo estante cor 
marfim semi nova, 
em ótimas con-
dições. Valor R$ 
100,00. Informa-
ções tratar pelos 
fones: 54 8131-
0228 ou 54 9206-
055

Vende-se mesa de 
sinuca residencial 
com cestos 1900 
x 1180mm, valor 
R$ 1.500,00 Fone: 
81317630 com 
Flademir

Vendo balcão de 
pia + cuba + aéreo, 
valor R$ 150,00. 
Fone 9982-2222

(1)Vendo micro-
ondas panasonic 
32 litros, em bom 
estado. R$157,00 
3055 2583 ou 
996268735

(1)Vendo Máquina 
de lavar Brastemp 
8,5kg. Em bom es-
tado. R$ 300,00. 
Contato: 99626-
8735 ou 3055-
2583

(4)VENDO um Ar 
Condicionado  Ele-
trolux 9btus, Valor 
R$ 850,00 TRA-

experiência. Fa-
lar com Fabiane 
(54) 999389141

(1)Procuro vaga 
como cuidadora 
de idosos, com 
e x p e r i ê n c i a . 
Acompanhante a 
noite. Falar com 
Clair (54) 99680-
7796 ou (54) 
98109-1613

(1)Cuidamos de 
crianças, bairro 
Santa Rita, casa 
cercada, segu-
ra, mtos brin-
quedos, valores 
acessíveis. Re-
feições saudá-
veis. Ambiente 
familiar, poucas 
crianças, aten-
dimento dife-
renciado, NÃO 
C O B R A M O S 
matrícula e to-
das as refeições 
inclusas no va-
lor. Venha confe-
rir. 999938337.

(2)Faço serviso 
de pinturas: pe-
quenas reformas 
residenciais e 
comerciais. Tra-
tar com Gilnei 
99223-3650 ou 
99938-9141

Ofereço trabalho 
como diarista, 
babá e cuidado-
ra em hospital. 
Contato pelo 
fone 99311492

(3)Trabalho de 
pedreiro, carpin-
teiro, encanador 
e reformas em 
geral. Orçamen-
to gratuito. Con-
tato: 9950-3279

(2)Ofereço au-
las particulares 
de matemáti-
ca. Contato: 
999677- 3468

(2)Presto ser-
viços de jardi-
nagem. Fone 
99810719 com 
Eder

(4) Faço faxina 
domiciliar ou de 
empresa/escri-
tórios. Contato: 
(55) 8436-5104 
Meire

(4)Seleciona-se 
professora de in-

glês para crian-
ças de 06 a 11 
anos e aulas de 
reforço. Tratar 
pelo 8447-9831

(4)Cuida-se de 
idosos, noite e 
final de sema-
na. Tratar pelos 
telefones: 3451-
6570 ou 8447-
9831

(1) Procuro ser-
viço como pe-
dreiro, encana-
dor, pintor ou 
parte de serviços 
gerais. Qualquer 
horário. Conta-
to: (051) 99562-
2160 Volmir ou 
(54) 99669-2001

Presto serviços 
como zelador, 
porteiro e contro-
lador de estacio-
namento. Tratar 
pelo fone: (54) 
9963-1952.

(2)Procuro pes-
soa do sexo fe-
minino para cui-
dadora de idosa.  
Valor a combi-
nar. Tratar pelo 
fone: 3452-2704

(2) Vendo Túmu-
lo de cemitério 
com 3 gavetas 
e ossário,  não 
foi usado, no ce-
mitério parque 
jardim do vale, 
valor a combinar 
– tratar 99197-
7163

(1)Faço serviços 
de segurança 
com curso e reci-
clagem em dia . 
Falar com Gilnei 
99223-3650 ou 
99938-9141

Faço digitação 
e formatação 
de trabalhos de 
acordo com as 
normas especí-
ficas da ABNT. 

Tratar pelo fone: 
(54) 9196-0357 
ou (54) 9706-
7250.

(1)Procuro em-
prego de faxinei-
ra em escritório, 
escadaria de 
prédio e casas 
de família. Entrar 
em contato pelo 
(54) 99996063

(3)Procura-se 
advogado, com 
a finalidade de 
dividir as despe-
sas do escritó-
rio” tratar fone: 
99606 1708, fa-
lar com Luciana

(1)Eu cuido de 
crnaças ou ido-
sos durante o 
dia. Com expe-
riência. Tratar 
com Mari. (54) 
99665-8816 ou 
(54) 99121-6609

Faço limpeza co-
mercial, todos os 
dias da semana. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9969-6433, 
falar com Fabie-
le.

Leciono Ingles 
para reforço ou 
aulas particu-
lares em geral. 
Tratar pelos 
telefones: 54 
84479831 e 54 
99393659

Faço faxina ge-
ral, contato pelo 
fone: 9999-6063

(3) Cuido de 
crianças, tratar 
com Mari (54) 
9 96658816 ou 
(54) 9 91216609

Aulas particula-
res de física e 
matemática para 
o ensino funda-
mental e médio 
! P´re cálculo e 

cálculo I para 
e n g e n h a r i a s , 
Fone: 37020032 
Whatsapp: 54 
91921949

Aulas particu-
lares de portu-
guês contato: 
84063686

Alugo brinque-
dos infantis 
(cama elástica, 
piscina de boli-
nhas, pebolim, 
escor regador, 
gangorra, ho-
ckey) e máquina 
de algodão doce. 
Tratar 9119.6069

Procuro serviços 
como cozinheira, 
auxiliar de cozi-
nha, vendedora 
ou de limpeza 
em geral. Tratar 
pelo telefone 54 
9705-1365, com 
Itamar

Ofereço-me para 
trabalhar com 
diarista, na par-
te da manhã ou 
o dia inteiro. Ta-
tar pelo fone: 54 
96939416 com 
Eronita.

Ofereço-me para 
trabalhar de pin-
tor, servente de 
pedreiro e ser-
viços gerais em 
construção. Tra-
tar pelo fone: 54 
91866069 com 
Mário Gomes

Procuro servi-
ços como pintor, 
servente de pe-
dreiro e serviços 
gerias m contru-
ção. Tratar pelo 
fone: 54 9652-
3390 com José 
Ribeiro.

Faço serviço de 
faxineira, tra-
tar pelo fone 
5 4 9 1 4 3 6 5 3 8 

(1)Vendo cen-
trifuga de frutas 
usada, em bom 
estado,  marca 
walita tutti frutti, 
valor 160,0 – tratar 
99197-7163

(1)Vendo multi 
processador de 
alimentos, mar-
ca walita máster 
plus usado, em 
ótimo estado,  va-
lor 220,0 – tratar 
99197-7163

(4)Vendo TV 20 
polegadas e ante-
na espinha de pei-
xe marca Castelo. 
4 em 1 na caixa. 
Valor das duas 
R$ 350,00. Tratar 
com 8126-7691 ou 
9247-9292

(1)Vendo televi-
sor 20 polegadas, 
usado, Philips, em 
bom estado, va-
lor 220,0 - tratar 
99197-7163

(1)Vendo televi-
sor 29 polegadas, 
usado, Sony, em 
bom estado, va-
lor 220,0 - tratar 
99197-7163

(1)Vendo cafetei-
ra elétrica usada 
marca eletrolux 
azul bic, em bom 
estado, valor 70,0 
– tratar 99197-
7163 

(1) Vendo apa-
relho de parabo-
lica orbisat sem 
o controle valor 
60,00-tratar fone-
996150116.

Vendo cadeira 
Galzerano ver-
de até 25kg para 
carro. R$ 240,00. 
Tratar pelo fone: 
8427-0337

(2)Vendo gela-
deira Eletrolux 
360 litros duplex 
branca em ótimo 
estado, valor R$ 
650,00, tratar fone 
91046294.

Vende-se fogão a 
gás de 6 bocas. 
Valor R$ 250,00. 

(1)Faço declara-
ções de Imposto 
de Renda Pes-
soa Física. Tel. 
ou Whatsapp: 
(54) 99120-7763

Faço serviço de 
pedreiro, azule-
jista em geral. 
Falar com Erni 
pelo fone: (54) 
9957-1881.

(2)Faço faxinas, 
preferencialmen-
te em casas de 
família. Possuo 

A partir de R$ 50,00
* Cama elástica
* Piscina de bolinha   
* Pebolim
* Gangorra
* Escorregador

Alugo brinquedos para festas 

Contatos: 
(54)99900-9022 

ou 
(54)3019-2531

TAR NO FONE 
54 96090023 com 
Jussara

(4)Vendo fogão de 
mesa cooktop Fis-
cher de inox 4 bo-
cas, com banca-
da de granito R$ 
290,00 em estado 
de novo. Tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo adega 
climatizada para 
6 garrafas marca 
tocave R$ 290,00 
em estado de 
novo. Tratar 9646 
8097 (foto what-
sapp)

(4)Vendo fritadeira 
Britânia (frita facial 
plus), R$ 190,00 
em estado de 
novo. Tratar 9646 
8097 (foto what-
sapp)

(4)Vendo Juicer 
Philips Walita de 
alumínio 700W 
de potência R$ 
295,00 tratar 9646 
8097 (foto whatsa-
pp)

(4)Vendo TV de 
plasma 50 polega-
das sansung com 
pequeno defeito 
R$ 350,00 tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo mesa 
elástica, para até 
24 pessoas, (mar-
ca Eduana) R$ 
1.500,00 em esta-
do de nova. Tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

2)Vendo máquina 
de lavar Brastemp 
8,5kg em bom es-
tado. R$300,00. 
3055 2583 ou 
996268735

(2) Vendo freezer 
de balcão, pode 
ser usado como 
geladeira. 180 li-
tros, semi novo. 
Valor R$1.200,00 
Contato: 3451 
4574

(2)Vendo uma 
máquina de la-
var marca Bras-
temp, 8,5kg em 
bom estado, Valor 
R$300,00.  Conta-
to: 3055-2583 ou 

Vendo filhotes de 
dobermann puros 
com pais no local. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9999-6127, fa-
lar com Fernando.

(1)Foram encon-
trados uma gata 
siamesa com 
dois lindos filho-
tes pretos. Estão 
para doação.Tra-
tar pelo fone 54 
999449733.

Doa-se dois gatos 
brancos de olhos 
azuis, filhotes. 
Fone: (54) 9908-
8211.

Doação de 4 fi-
lhotes de fêmeas, 
raça vira lata, porte 
grande. Interessa-
dos entrar e, con-
tato pelo fone: (54) 
9907-1541. Falar 
com Lourdes

Vendo cavalo 
branco e encilha-
do, ele é de rodeio 
e ótimo para crian-
ças, valor a com-
binar. Fone: (54) 
2457-1222 ou (54) 
9194-3597. Falar 
com Aguimar.

(2)Vendo coelhos, 
R$35,00 cada. 
Fone: 991462104

(2)Gatinho filhote 
para adoção. Es-
perando por uma 
família que lhe dê 
amor! Tratar: 54 
99944 9733 Bairro 
Universitário
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empresa pro-
cura mecânico 
com experiência 
em máquinas 
pesadas, com 
conhecimentos 
em hidráulica. 
contatos (54) 
30553900 com 
jair

procuro empre-
go como cuida-
dora de idosos, 
de segunda a 
sexta-feira, pos-
suo refrências. 
fone: 96830987 

PROCURO em-
prego de diaris-
ta no goretti ou 
cidade alta em 
casa de família 
ou empresas na 
parte da tarde 
ou posso fazer 
o trabalho em 
casa. tratar pelo 
fone: 96150116

p r o c u r a - s e 
dama de com-
panhia que fi-
que dia e noite. 
tratar pelo fone: 
34524717

procuro cabe-
leireira, massa-
gista e manicu-
re, todas com 
e x p e r i ê n c i a . 
tratar pelo fone: 
96755273 ou 
81554023

procura-se ca-
sal (pessoa 
para trabalho 
com filhos ou 
sem) para tra-
balhar em pro-
priedade no 
interior. ótimo 
salário, tratar 
pelo fone; 54 
91495561 ou 54 
96898880

tenho experiên-
cia de 15 anos 
no comércio, 
financeiro e 
caixa, também 
cuido de idosos 
e crianças. ho-
rário comercial, 
tratar pelo fone: 
54 9967-2581 
ou 91882395

contrata-se mo-
torista de ca-
minhão com 
no mínimo dois 
anos de expe-
riência , para 
trabalhar com 
frigorífico. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935

in te ressados 
em contratar 
eletricista resi-
dencial ou pes-
soa qualificada 
para instalação 
de ar condicio-
nado, hidráulica 
geral, montador 
de moveis e ins-
talação de má-
quina de lavar, 
pelo telefone: 
96638905.

(1)Faço servi-
ços de pedreiro, 
carpinteiro, re-
formas em ge-
rais, colocação 
de lajes e PVS. 
99675-9062 ou 
9913-6958

(1)Procuro em-
prego com lim-

Vendo um mo-
tor com vibrador 
para construções 
civis, estado de 
novo, marca da 
Weber. Valor R$ 
1.000,00, tratar 
pelo fones: (54) 
9997-3879 ou 
(54) 9937-2196.

Vendo trator 
Massey Fergu-
son 35x, pneus 
novos, reduzi-
da nova, caixa 
revisada, plator 
de embreagem 
nova, em ótimo 
estado, valor R$ 
16.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8136-4927.

Vendo Máqui-
na de Costura 
e bordado, mar-
ca Singer. R$ 
400,00. Contato: 
99626-8735 ou 
3055-2583

 Vendo uma es-
cada de alumínio 
quase nova pou-
co uso de 7 me-
tros dupla, totali-
zando 14 metros. 
Valor a combinar. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9997-7820.

Vendo apare-
lho de ginástica 
Orbitrek Elite 
marca Polishop, 
novo na emba-
lagem, 2 anos 
de garantia, va-
lor R$ 1.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9626-1003 
ou (54) 3454-
6906, falar com 
Carmem.

(4)Vendo apare-
lho de ginastica, 
uma Plataforma 
vibratória, nova 
da Polishop. O 
motivo da venda: 
não posso mais 
usar. Valor R$ 
2.000. Telefone: 
54  99063031

(2)Vendo simu-
lador de cami-
nhada novo. R$ 
200,00. Contato: 
3452-2107 (ligar 
em horário co-

Vendo caminhão 
guincho platafor-
ma 8150, com 
serviço. Conta-
to pelo fone 54 
99722275

Vende-se Ka Flex 
2010/2010com-
pleto com ar, 
Valor a nego-
ciar pelo fone: 
91160502 com 
Willian

Ranger XLS 4x2, 
2004, cinza pe-
rolizada, Gabine 
dupla. Tratar pelo 
fone: 99979002

Vendo Astra GLS 
1995, IPVA pago, 
motor 115cv, 4 
portas, comple-
to e revisado. 
Tratar pelo fone 
96693301. R$ 
8.500,00

New Fiesta Se-
dan 2011, im-
pecável, grafite, 
7airbags, ABS, 
banco em couro, 
trio elétrico, ar, 
direção, comp. 
De bordo sensor 
de estaciona-
mento, revisão 
na concessioná-
ria. 59 mil km, R$ 
37.900,00. Fone: 
91209362

Santana 1999 
2.0 completo, 
carro impecá-
vel. Valor R$ 
13.500,00. Tratar 
pelos fones: (54) 
8417-4695 ou 

(54) 9623-0131.

Xsara Picasso 
2.0, 2010, preto, 
49 mil km. Impe-
cável, valor de 
FIPE. Tratar pelo 
fone: (54) 9191-
7493.

Vendo Focus Ha-
tch GL Flex 1.6 
2008, dourado. 
Ar condiciona-
do, ar quente, 
cd player, de-
sembaçador tra-
seiro, direção 
hidráulica,rodas 
de liga leve, tra-
vas elétricas, 
vidros verdes, 
vidros elétricos 
e alarme. IPVA 
pago. Valor R$ 
24.000,00. Tratar 
pelo fones: (54) 
9178-1426 ou 
(54) 9634-0376.

(4)Vendo gol mil 
2011, vidros elé-
tricos, som, rodas 
14, pneus bons e 
ótima mecânica. 
Aceito moto no 
negócio. Inte-
ressados entrar 
em contato pelo 
fone: (54) 9662-
7013.

Corsa super, 
1997, 4 portas, 
completo menos 
direção, em bom 
estado. Valor R$ 
8.100,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9933-8236.

Vendo Palio ano 
2004, 4 portas, 
cor azul. Vidro 
e trava elétrica, 
limpador trasei-
ro, cd,chave re-
serva, em ótimo 
estado. Valor R$ 
9.900,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8115-8887.

Vendo Ka mo-
delo novo 2009, 
branco, com ar 
quente, limpador 
e desembaçador 
traseiro, vidros e 
travas elétricas 
e alarme. Tratar 
pelos fones: (54) 
9961-5908 ou 
(54) 8126-0593.

Vendo Gol 1.6 
CLI 96, com dire-
ção hidráulica, ar 
quente, limpador 

peza ou de dia-
rista. Também 
de cuidadora 
de idosos e 
babá.  R$ 15,00 
a hora.  99620-
4168

empresa pro-
cura mecânico 
com experiência 
em máquinas 
pesadas, com 
conhecimentos 
em hidráulica. 
contatos (54) 
30553900 com 
jair

procuro moto-
rista de cami-
nhão com no 
mínimo 2 anos 
de experiên-
cia e com re-
ferências. fone 
34524717 ou 
99677935

(4) Procuro em-
prego de por-
teiro, zelador 
ou na área da 
limpeza. (51) 
9167-3131

(5)Você quer ter 
uma renda ex-
tra.Procuro pes-
soa com perfil 
de liderança 
que gostam de 
trabalhar com 
vendas direta  
na area de cos-
mético. Tratar 
fone (54)9149-
5561 ou 
(54)3452-0521.
Com Simone.

precisa-se de 
motorista de 
caminhoneiro 
com mínimo de 
2 anos para tra-
balhar com fri-
gorífico de car-
nes. tratar pelo 
fone 34524717 
ou 99677935.

Posto são va-
lentim contrata 
frentista des-
crição da vaga: 
abastecimento 
de veículos e 
troca de óleo. 
p r e f e r ê n c i a 
para candida-
tos que residam 
no bairro tuiuty. 
Salario: media 
salarial para 
frentista horá-
rio de trabalho: 
11:40 horas as 

com Nilde.

Faço serviço de 
jardinagem como 
cortar grama e 
m a n u t e n ç ã o , 
tel: 5499810718 
falar com perrei-
rão.

Procuro diarista 
com experiência 
em serviços ge-
rais domésticos, 
i n t e r e s s a d a s 
entrar em con-
tato pelo ende-
reço Rua Plauto 
de Abreu N:121 
bairro Santo An-
tão falar com Si-
mone.

Fisioterapia do-
miciliar rata-
mento de lesões 
traumato orto-
pédicas, pós-
- o p e r a t ó r i o s , 
comp l i cações 
resp i ra tó r i as , 
pediatria e geria-
tria. Realize seu 
tratamento sem 
precisar sair de 
casa! contato: 
91258582.

Faço serviço de 
pedreiro, azule-
jista, obras em 
geral. Tratar com 
Erni pelo fone 
(54) 9957.1881

(3)Experiência 
com acompa-
nhamento de 
idosos. Contato: 
(55) 8436-5104 
Meire

Faço serviços 
elétrico e em 
geral, além de 
hidrosanitário e 
instalação e ma-
nutenção de ar 
condic ionado. 
Falar com Delva-
cir Santos. Fone: 
(54) 9663-8905 
ou (54) 9675-
3507.

Cuidadora de 
idosos, pessoa 
com experiência 
na função, falar 
com Rejane pelo 
fone: 3452-9458 
ou 9155-6095. 
Preferência na 
parte da noite.

(2)Faço faxina 
geral à tarde. 
9641-5039

20 horas, inte-
ressados levar 
currículo até o 
posto que fica 
localizado rodo-
via rst 470 km 
207 no horário 
comercial das 
08 horas as 18 
horas.

E x p e r i ê n c i a 
com faxinas de 
escritórios, sa-
las comercias. 
M e i o - t u r n o . 
Valor a combi-
nar. Contato: 
99996063

(3)Procuro pe-
dreiro para se-
viços variados, 
de preferência 
solteiro, forne-
ço casa, luz e 
água. Salário a 
combinar. 9915-
27-83

(3)Você quer ter 
uma renda ex-
tra.Procuro pes-
soa com perfil 
de liderança 
que gostam de 
trabalhar com 
vendas direta  
na area de cos-
mét ico.Tratar 
fone (54)9149-
5561 ou 
(54)3452-0521.
Com Simone

(4)Procuro tra-
balho como fa-
xineira. 9927-
9363 Adilva

(4) Procuro em-
prego de faxi-
neira ou babá. 
Tenho referên-
cias. Contato: 
9159-1120

(4) Vendedores 
(as) para porta 
à porta, produ-
to novo, fácil 
de aceitação, 
excelentes ga-
nhos. Contato: 
(54) 8143-9427 
ou (51) 9844-
7165

(1) Procuro 
vaga como cui-
dadora de ido-
sos, crianças 
ou auxlilar de 
limpeza. Dis-
p o n i b i l i d a d e 
no horário da 
noite. contato: 
999042146

mercial)

(2)Vendo  4 tra-
vessas de rack 
de alumínio  para 
Parati  (origi-
nal). RS 250,00 
e 2 travessas 
de rack de fer-
ro para Parati. 
R$ 100,00  054 
99108 5819

(1)Vendo máqui-
na de costura e 
bordado marca 
Singer, em bom 
estado. Valor 
R$400,00.  Con-
tato: 3055-2583 
ou 9.9626-8735

Cuido de crian-
ças na minha 
residência, casa 
cercada, segura, 
muitos brinque-
dos como escor-
regador, cazinha 
de boneca e 
pula-pula. Venha 
conferir, preços 
acessíveis. Tra-
tar pelo fone: 
9993-8337 com 
Shaiana.

Alugo brinque-
dos infantis 
(cama elastica, 
piscina bolinha, 
pebolim, escor-
regador, gan-
gorra, hockey) e 
maquina de al-
godao doce tra-
tar 9952-3356.

Vende-se le-
nha. Contato: 
99810719 Eder. 

(3)Cuidamos de 
crianças, bair-
ro santa Rita, 
casa cercada, 
segura,mui tos 
brinquedos, ve-
nha conhecer, 
valores acessí-
veis. 9993-8337 

(1) Procuro ser-
viços de mani-
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e desembaça-
dor, 4 pneus no-
vos, manual, cor 
bordô bem cui-
dado. Valor R$ 
10.300,00. Tra-
tar com o Paulo 
pelos fones:(54) 
3452-4607 ou 
(54)m 8117-
0424.

Vendo Fusca 
1500, ano 1973, 
motor novo. Valor 
R$ 5.750,00 ou a 
combinar. Tratar 
pelos fones (54) 
9944-2444 ou 
(54) 3452-1244.

Astra Advantage 
2010, completo, 
carro em ótimo 
estado, com 35 
mil km. Valor R$ 
31.000,00. Não 
aceita trocas. 
Tratar com Pau-
lo pelo fone: (54) 
9154-1596.

Vendo camionete 
com carroceria 
para frete com 
ponto. Valor R$ 
35.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9982-2222.

(2)Vendo Palio 
Fire 2015, verme-
lho, sem ar con-
dicionado. Com 
16.000 km. R$ 
25.000,00. Fone: 
99136-4078 ou 
99146-2104 com 
Gilberto ou Jus-
sara.

Vendo uno Fire 
2003, com 4 por-
tas, na cor azul, 
valor a combinar. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9989-
1717 ou (54) 
9186-3153.

(2)Vendo micro-
onibus Agrale 
ano 87, 9 luga-
res. Documento 
comércio. Valor 
21.000, aceito 
Kombi. Fone: 
991462104

Vendo Fusca 
Branco ano 1972 
original, em esta-
do ótimo. Tratar 
pelo fone: (54) 
3452-4717 ou 
(54) 9967-7935.

(3)Vendo 2 fus-
cas e um ford ka. 
tratar pelo fone 

(54) 9 9992-2223

Vendo Palio ano 
2000, na cor 
azul, vidro e trava 
elétrica, limpador 
traseiro, chave 
reserva, cd, veí-
culo bom estado 
na cor prata. Tra-
tar com Vinícius 
pelo fone (54) 
3451-7578.

Vendo Kadett 98 
GLS, na cor bran-
ca, com ar, dire-
ção hidráulica, 
vidros e travas 
elétricas, (inter-
face), legalizado 
baixo, IPVA 2015 
pago. Carro em 
ótimo estado de 
conservação. Va-
lor R$ 13.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9123-5937.

(4)Vendo polo 
classic 1.8 se-
dan, ano 1999, 
completo, cor 
verde, em ótimo 
estado, valor R$ 
10.000.00. Acei-
to troca por moto 
até R$ 3.000,00 
ou troco por Ford 
Ka. Fone 8413-
6092.

Corolla 2005 Xei, 
automático, preto 
metálico, baixa 
qui lometragem 
e com chave re-
serva. Preço a 
combinar. Tratar 
pelos fones: (54) 
3454-3306 ou 
(54) 9125-6830.

(4)Vendo CAPTI-
VA SPORT  2.4 
automática, ano 
2010. Excelen-
te estado. Valor: 
R $ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 
Contato: 9997-
3879

(4) Vendo Clio,4 
p o r t a s , 2 0 0 1 
nacional,preto,ar 
quente,air bag 
duplo,farolete,1.0 
motor 8 
v a l v u l a s , s o m 
mp3,pneus no-
vos. R$9,500 ,se 
for com troca, 
valor a combinar. 
Tratar 54 99961 
5908 com Adria-
no

(3)Vendo ford 
escort hobby 
1996 a gasolina, 

veículo em bom 
estado de con-
servação. Pneus 
em bom estado, 
nunca foi batido, 
ideal para traba-
lho, econômico 
e com bom porta 
malas. Valor R$ 
6500,00 a vista, 
não aceito trocas 
Tratar pelo fone 
(54) 999789330

Vendo Uno 1.5 
ano 1995, duas 
portas e em bom 
estado. Valor R$ 
6.500,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9981-0719.

Vendo novo Uno 
2012 Vivace, 
com direção hi-
dráulica, vidros 
e travas elétri-
cas e com 30 
mil km. Valor R$ 
26.000,00. Tratar 
pelos fones: (54) 
9623-0131 ou 
(54) 8117-4695.

Vendo reboque 
ano 2013 para 
3  motos. Tratar 
pelo fone: (54) 
9961- 5133.

Vendo Palio Fire 
Flex 1.0 2007, 
carro em bom es-
tado e econômi-
co. Com 4 pneus 
novos, ar quente, 
desembaçador, 
radio e travas 
com alarme. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9681-8585.

(3)Vendo moto 
Honda/Biz 125 
ES, 2006, cor 
pata, em óti-
mo estado. Va-
lor da Fipe: 
R $ 4 . 0 0 0 , 0 0 . 
Contato: 9997-
3879

Vendo Mer-
cedez Classe 
A 160, prata 
2002/2003. Valor 
R$ 11.500,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9980-9936.

(4)Vendo um 
Punto Modelo 
Itália, ano 2012, 
branco, com vi-
dros fumes, vi-
dros elétricos, re-
trovisor elétrico, 
ar condicionado, 
banco com regu-
lagem de altura, 

volante com re-
gulagem de altu-
ra. Carro novo, 
com 32.000 qui-
lômetros. Tratar 
pelos telefones: 
(54) 8413-1015 e 
9242-5518. 

Vendo Corsa 
Hatch 2001, cor 
prata, ar quen-
te e desemba-
çador. Valor R$ 
10.000,00. Tratar 
pelo fone: 9182-
1777.

(1)Vendo camio-
nete palio ano 
97. Completa, 
R$8.000,00 na 
troca R$6.500,00 
à vista. Fone: 9 
99809936

Vende-se cami-
nhão Ford Car-
go 1225, guin-
cho plataforma. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9972-2275.

Vendo Peugeot 
206, ano 2001, 
2 portas, cor cin-
za, com ar con-
dicionado, trava 
elétrica e em óti-
mo estado. Valor 
R$ 11.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 8108-3514.

(1)Vendo carro 
– Logus Ano  95 
Wolfsburg Edi-
tion 2.0 Comple-
to com tudo fun-
cionando . Carro 
em  bom estado 
. R$ 9.000,00 
Aceito moto ou 
carro de menor 
valor como parte 
de pagamento.
Tratar pelo fone 
54.999.88 31 50 

Vendo Chevette 
ano 1990. Ótimo 
estado. Particu-
lar. Interessados 
tratar pelo fone: 
(54) 9980-9936.

Pálio Sporting 
1.6 2014 com-
pleto, se tudo 
mais teto solar, 
com apenas 9 
mil km. Tratar 
pelos fones: (54) 
9623-0131 ou 
(54) 8417-4695.

Vendo Escort 
GLX 1995 motor 
1.6 AP, injeção 
eletrônica, de-

sembaçador tra-
seiro, ar quente, 
rodas liga leve 
e 4 pneus no-
vos. Valor R$ 
7.000,00. Tratar 
pelos fones: (54) 
9197-6440 ou 
(54) 9969-8399.

Vendo Corolla 
Xei 2.0 ano 
2014, completo, 
banco de couro, 
automático, com 
4.000 km, pre-
ço a combinar. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9934- 9653.

Vendo Palio 
1.4 Atractive 
08 completo, 4 
pneus novos, 
cor cinza em óti-
mo estado. Valor 
R$ 22.300,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9966-7333.

Vendo Palio cor 
vermelha, ano 
1997. Valor R$ 
8.500,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9170-8696, falar 
com Ademar.

(1)Vendo ka-
dett ano 93. 
Ótimo estado. 
R $ 5 . 8 0 0 , 0 0 . 
Fone: 9 
91778464

Vende-se uma 
camioneta mar-
ca i/peugeot 

3055- 3113.

Vende-se Opa-
la/ Caravan, ano 
1980, em ótimo 
estado. Valor 
R$ 4.000,00. 
Tratar pelo fone: 

(54) 9631-5029.

Vende-se Opala 
1979, 4 cilíndros 
original, valor 
R$ 4.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9631-5029.

VENDO Mega-
ne Grand Tour 
Dynamique 2.0 
16V Aut. mode-
lo 2011 prata. 
Único dono. R$ 
34.000,00. (54) 
3453-2818 ou 

part f 800 k 16, 
com bau PLA-
CAS IQS2649, 
cor prata com 
60 mil km, uni-
co dono, ano 
2009/10, tratar 

com GABRIEL 
KOLTZ, VALOR 
RS 21.000,00 
FONE 91253772 
E 96691484

Vendo Parati 

1.8 ano 2000, 
completa me-
nos vidros elé-
tricos e com kit 
gás. Valor R$ 
23.000,00. Tra-
tar pelo fone: 

3 col x 13 cm 
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Sala de andar 
no centro, com 
32 m². Valor 
R$ 120.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9972-3122.

Garagem pró-
ximo ao Mer-
cado Nacional 
com 42m², com 
c a p a c i d a d e 
para até 3 car-
ros. Valor R$ 
35.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9988-
0968.

Vendo loja de 
roupas, ótimo 
preço. Tratar 
pelo fone: (54) 
9169-9244.

Quartos mobi-
liados, median-
te comprova-
ção de cadastro 
e pagamento 
adiantado, bair-
ro São Fran-
cisco, em casa 
mobiliado. Tra-
tar pelos fones: 
(54) 9995-1099 
ou (54) 9105-
9977.

(2) Alugo uma 
sala para Sa-
lão de Beleza 
ou negócios 
similares, loca-
lizada no início 
da rua da AA-
BBrasil- bairro 
Verona valor a 
combinar. fone 
991463563

( 2 ) A l u g a - s e 
sala comercial, 
70m², toda re-
formada, com 
banheiro. Loca-
lizada na Rua 
Arthur Ziegler, 
573, Licorsul, 
terreo. Conta-
to: 3055-2883 
com Carolina e 
9997-2883 com 
Alex

(1)Alugo sala 
comercial duas 
opções, tanto 
rústica ou re-
formada. De 
88m². Próximo 
ao Shopping 
L’mérica, bairro 
São Bento. Pre-
ço a combinar. 
Fone: 3452-
2710

Alugo sala co-
mercial 6x9 mts, 
para depósito, 
mecânica ou 
pequena indus-
tria, valor R$ 
1.000,00. Aceito 
negociação, no 
loteamento Ca-
minhos da Eu-
lália. Tratar pe-
los fones: (54) 
9944-8899 ou 

Vendo loja na rua-
Saldanha Marino, 
no centro de Be 
to, excelente lo-
calização, aluguel 
baixo, excelente 
faturamento, va-
lor a combinar. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9196-5195. 

Loja de roupas no 
centro de Bento 
Gonçalves. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (54) 
9196-5195.

Vendo loja com-
pleta – moda fe-
minina, na Ave-
nida Osvaldo 
Aranha, Bento 
Gonçalves. Trata 
rpelo fone: (54) 
9222-7266. 

Loja de bazar, 
completa com 
clientela forma-
da. Interessados 
tratar pelo fone: 
(54) 3454-9646 
ou (54) 8134-
6347.

Loja completa 
de Decoração 
de Festas Infan-
tis, Descartáveis, 
Brinquedos, no 
Centro Bento 
Gonçalves, com 
20 anos de ativi-
dades, em pleno 
funcionamento.  
Tratar: (54) 9686-
4327.

(54) 9161-1187, 
falar com Vilma

Alugo box de 
estacionamen-
to. Ed Piaza, 
centro. Box 
nº:58. Valor R$ 
130,00 men-
sais. Tratar pelo 
fone: (54) 9606-
2182.

Alugo sala com 
40m² para de-
pósito no bairro 
São Bento. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9178-9068.

Alugo sala co-
mercial de 
60m², na Rua 
Silva Paes Ci-
dade Alta. Ane-
xo ao hotel So-
mensi. Valor R$ 
2.500,00.Tratar 
pelo fone:(54) 
3055-3113.

Alugo sala co-
mercial ou 
para moradia 
de 40m², Rua 
Refatti Maria 
Goretti. Valor 
R$650,00. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (54) 
3055-3113.

Alugo sala co-
mercial 6x9 
mts, para de-
pósito, mecâni-
ca ou pequena 
1.000,00. Acei-
to negociação, 
no loteamento 
Caminhos da 
Eulália. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9944-8899 
ou (54) 9161-
1187, falar com 
Vilmar.

Alugo box de 
estacionamen-
to. Ed Piaza, 
centro. Box 
nº:58. Valor R$ 
130,00 men-
sais. Tratar pelo 
fone: (54) 9606-
2182.

Alugo sala com 
40m² para de-
pósito no bairro 
São Bento. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9178-9068.

Alugo sala co-
mercial de 
40m², na rua 
Salgado Fi-
lho, bairro São 

Procuro rapaz 
para dividir alu-
guel em casa 
próximo ao 
centro, quarto 
e garagem in-
dividual. Gas-
tos mensais R$ 
350,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8145-3739.

Procuro rapaz 
que trabalhe e/ 
ou estude para 
dividir aluguel 
em apartamen-
to semi mobi-
liado no bairro 
Humaitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

Procuro moças 
para dividir alu-
guel no centro. 
Quartos mobi-
liados, median-
te comprova-
ção de cadastro 
e pagamento 
adiantado, bair-
ro São Fran-
cisco, em casa 
mobiliado. Tra-
tar pelos fones: 
(54) 9995-1099 
ou (54) 9105-
9977.

Procuro rapaz 
para dividir alu-
guel em casa 
próximo ao 
centro, quarto 
e garagem in-
dividual. Gas-
tos mensais R$ 
350,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8145-3739.

Procuro rapaz 
que trabalhe e/ 
ou es tude para 
dividir  aluguel 
em apartamen-
to semi mobi-
liado no bairro 
Humaitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

(1)Alugo quar-
to para mulher, 
R$300,00 inclu-
so água, luz e 
gás. No bairro 
Universitário. 
In teressadas 
entrar em con-
tato com Dalva 
pelo número 
3451-2921 ou 
99620-4168

Procuro casal 
ou moça para 
dividir aparta-

(54) 99742000.

Vendo Corsa 
cinza, super 
2P, única done, 
todo original, 
50.000 Km. R$ 
12.000, não 
aceito trocas 
nem outra pro-
posta. Contato: 
99846982, com 
Milton.

Vendo cami-
nhão Ford, car-
go 2428 com 
muke 8 tonela-
das, ano 2010, 
em bom estado. 
Telefone 3453-
5809 ou 9980-
9936 com Edu-
ardo

(1)Vendo Palio 
Adventure 2010 
Locker prata 
78,000 km re-
visada ótimo 
estado valor de 
tabela. F:99937-
0213

Vendo ou alugo 
sala localizada 
na rua Salda-
nha Marinho. 
Terrea com 
165m², ótima 
localização. Fa-
lar direto com 
o proprietá-
rio. Fone: (54) 
9905-5057.

Vendo sala co-
mercial mas 
também pode 
ser moradia. 
Com 92m², 
bairro Zatt. Va-
lor a combinar. 
Maiores infor-
mações tratar 
pelo fone: (54) 
9236-3385.

Vende-se uma 
loja de acessó-
rios, junto ao 
atacado Desco 
(antigo merca-
do Imec). Valor 
R$19.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9142-0125.

Vendo sala co-
mercial, na Av 
Osvaldo Ara-
nha, ao lado 
da rodoviária. 
Aceito terreno, 
casa, salas e 
veículos. Tratar 
pelo fone: (54) 
9163-5752.

pelo fone: (54) 
9608-9105.

Busco pessoa 
r e s p o n s á v e l 
que trabalhe/
estude, para 
ocupar quar-
to em casa na 
cidade alta, 
vaga para ga-
ragem, aluguel 
em torno de 
R$ 400,00 (in-
ternet, água, 
energia, tv e 
aluguel), próxi-
mo ao greppar 
e ao mutirão. 
54 81453739

Pavilhão com 
400m², no bairro 
São Vendelino, 
valor R$ 3.500,00. 
Tratar pelo fone: 
pelo fone: (54) 
8115-8887.

Aluga-se 2 pavi-
lhões industriais 
no loteamento Dal 
ponte Caminhos 
da Eulália .Interes-
sados entrar em 
contato direto com 
o proprietário pelo 
fone 54 9974 0131.

(2)Alugo pavilhão 
de 40 a 400 m² 
. Contato: 9915-
2783

Bento, com fia-
dor. Tratar pelo 
fone: (54) 3452-
2710.

Alugo sala co-
mercial de 
28m², na rua 
Salgado Fi-
lho, bairro São 
Bento, com fia-
dor. Tratar pelo 
fone: (54) 3452-
2710.

Alugo sala co-
mercial na Ave-
nida Castelo 
Branco com 
144m² térrea 
e subsolo de 
200m². Tratar 
pelos fones: 
(54) 9652-9600 
ou (54) 3451-
1223.

(3)Alugo sala 
comercial com 
mezanino de 70 
m², no Centro, 
nº 393 sala 405 
Térreo.Contato 
9151-8363

Alugo sala co-
mercial aproxi-
damente 50 m², 
na Osvaldo Ara-
nha, no valor de 
R$ 2.500,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 3055-
3113.

Aluga-se espa-
ço para depósi-
to, no centro de 
Bento Gonçal-
ves - RS. Medi-
das de 11,50m 
até 57m, área 
central. Preço à 
combinar. Con-
tato: Naiguel 
(54) 9989-3307 
ou Bernardo: 
(54) 9989-3225.

”Aluga-se sala 
comercial com 
área privati-
va de 131,03 
m² com ótima 
l o c a l i z a ç ã o 
central. Apro-
x imadamente 
18 metros de 
vitrine. Opção 
de boxes para 
depósito. Es-
pera para Split. 
Valor à combi-
nar. Fone: (54) 
3701-3929 Fa-
lar com Naiguel 
Whatsapp: (54) 
9989-3307 Nai-
guel

mento no bair-
ro São Roque, 
atrás da facul-
dade cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tratar 
pelo fone: (54) 
9954-8405, fa-
lar com Tatiane.

Alugo quarto 
mobiliado em 
apartamento no 
centro, internet, 
TV a cabo, co-
zinha, sala e la-
vanderia, para 
rapazes. Tra-
tar pelo fone: 
9 9 9 5 - 1 0 9 9 
ou (54) 9105-
9977. 

Quartos mobi-
liados, median-
te comprova-
ção de cadastro 
e pagamento 
adiantado, bair-
ro São Fran-
cisco, em casa 
mobiliado. Tra-
tar pelos fones: 
(54) 9995-1099 
ou (54) 9105-
9977.

Procuro rapaz 
que trabalhe e/ 
ou es tude para 
dividir  aluguel 
em apartamen-
to semi mobi-
liado no bairro 
Humaitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

Procuro casal 
ou moça para 
dividir aparta-
mento no bair-
ro São Roque, 
atrás da facul-
dade cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tratar 
pelo fone: (54) 
9954-8405, fa-
lar com Tatiane.

(1)Alugo duas 
peças indivi-
duais com ba-
nheiro no bairro 
Humaitá, rua 
Alagoas, 392. 
99673-8022

Procuro rapaz 
que trabalhe e/ 
ou estude para 
dividir aluguel 
em apartamen-
to semi mobi-
liado no bairro 
Humaitá. Tratar 
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Durante a coletiva de impren-
sa realizada ontem, quinta-feira, o 
presidente da FIMMA, Rogerio Frân-
cio, citou os números apurados nos 
primeiros dias da feira. Foram cinco 
mil visitantes no só no primeiro dia. 
Na terça-feira, quarta e quinta, uma 
média de sete mil ao dia. No total, 
os organizadores esperam alcançar 
um total de mais de 25 mil visitan-
tes até o final do evento. Segundo 
o presidente, um grande número de 
pessoas que não previa a vinda para a 
FIMMA, marcou presença após terem 
informações em relação ao sucesso 
do evento.

No decorrer da coletiva, ganhou 
destaque o projeto “Comprador”, que 
segundo o presidente, gerou 1200 ro-
dadas de negócios: um número que 
surpreendeu a todos da organização. 
“Foram U$ 3.300.000 negociados, 
com a participação de 50 compra-
dores”, celebra Frâncio. E completa. 
“Nossa expectativa para os próximos 
10/12 meses é U$ 20 milhões em ne-
gócios”.

A FIMMA 2017 reúne 360 expo-
sitores que detém cerca de 500 mar-
cas, com um volume de negócios que 
atingiu U$ 290 milhões. Segundo a 
organização da feira, 98% do espaço 
foi comercializado, com a chegada 
também de mais de 100 novos expo-
sitores – um aumento de 30% na ocu-
pação da área.

Segundo organizadores, expectativa é atingir o número de 25 mil visitantes até o encerramento

Volume de negócios da Fimma 2017 supera expectativas
Para o presidente da feira – tanto 

pelas fontes de informação, quanto 
pelo entusiasmo dos expositores e 
grande número de visitantes - a FIM-
MA representa uma alavanca para im-
pulsionar o volume dos negócios do 
setor. “Um incentivo aos moveleiros 
que tanto sofreram nos últimos dois 

anos”, avalia.
Ao final, foi comunicada ofi-

cialmente a data de realização da 
próxima edição da feira: de 26 à 29 
de março de 2019. “Demos início às 
renegociações do espaço e já temos 
expositores renovando”, afirmou o 
presidente. 
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Número de imóveis retomados por 
falta de pagamento quadruplica  
em quatro anos
Crise e desemprego comprometeram o orçamento de muitas famílias, 
que não conseguiram mais pagar as prestações da casa própria, segundo 
advogado especialista em Direito Imobiliário

Para muitos, o sonho da casa 
própria se transformou em pesadelo. 
O agravamento da crise econômica 
e o desemprego atingiram em cheio 
o orçamento das famílias brasileiras, 
comprometendo sua capacidade de 
manter as prestações em dia. As par-
celas atrasadas se acumulam, e a bola 
de neve aumenta, até chegar ao pon-
to onde se torna impossível negociar 
com a instituição financeira.

A retomada de imóveis por falta 
de pagamento praticamente dobrou 
nos últimos quatro anos. Mais de 
13 mil apartamentos e casa foram 
a leilão no ano passado - número 
referente aos ofertados pela Caixa 
Econômica Federal, que detém quase 
70% de todo o financiamento imobi-
liário do país. Dados mais recentes 
mostram que, entre 2014 e 2016, a 
recuperação de propriedades aumen-
tou 53,8%.

Para a dona de casa M. N, de 40 
anos, o que era para ser uma con-
quista se tornou uma grande dor de 
cabeça. Quando o marido perdeu o 
emprego, ela – então caixa de super-
mercado e faxineira nas horas livres – 
não conseguiu manter as prestações 
em dia. “Com dois filhos e um só re-
cebendo ficou impossível”, alega.

Depois de diversas tentativas 
para colocar tudo em dia (incluindo 
pedido de empréstimo para amigos 
e parentes), eles desistiram e acaba-
ram se mudando para um sítio nos 
arredores da cidade. Lá, em troca da 
moradia, tomam conta dos animais, 
cultivam a terra e tomam conta da 
propriedade. Mas a dor e a frustação, 
segundo ela, permanecem. “Não sei 
se um dia vamos conseguir ter uma 
casa nossa mesmo”, lamenta.

Região também sente 
efeitos da crise

Segundo o advogado imobiliário 
Augusto Cobalchini, os indicadores 
assustam, mas é preciso considerar 
que representam números do país in-
teiro.  “Nossa região, solidificada por 
uma indústria forte, apresenta uma 
realidade um pouco mais favorável. 
Contudo, é inegável que a crise reper-
cutiu com força no setor imobiliário”, 
avalia.

Ele ressalta que a maioria dos 
compradores aproveitou a facilidade 
de crédito presenciada há alguns anos. 
“Mas recentemente, o Brasil sofreu 
um desequilíbrio político- econômico; 
houve descontrole da inflação, cortes 
de investimentos públicos e aumento 

de juros, impactando negativamente a 
renda das pessoas e atingindo direta-
mente a relação de consumo, criando 
um novo cenário”, explica.

Cobalchini frisa que o com o cres-
cimento do desemprego, uma parcela 
grande da população teve sua capaci-
dade financeira reduzida. “As famílias 
tiveram que reprogramar seus orça-
mentos, e muitas vezes, a parcela da 
casa própria não coube nele”, pontua. 
Vale lembrar que quem acumula mais 
de três prestações em atraso, perde o 
direito.

O advogado explica. “Ocorren-
do atraso no pagamento da parcela 
do financiamento, o banco notifica o 
devedor. O processo de retomada do 
imóvel ocorre, normalmente, quando 
o atraso passa de 90 dias e não há 
negociação da dívida. O devedor é 
intimado pessoalmente por meio do 

Projeto comprador da Fimma 
impulsiona negócios
Enquanto que na feira de 2015, foram 600 
reuniões, desta vez são 1200 com 50 compra-
dores internacionais

O incremento no Projeto Com-
prador na FIMMA Brasil 2017, Feira 
Internacional de Máquinas, Matérias-
-Primas e Acessórios para a Indústria 
Moveleira, deve se confirmar no de-
correr do evento, como o principal 
motivo que deverá impulsionar os ne-
gócios nesta edição. Enquanto que na 
feira de 2015, foram 600 reuniões, des-
ta vez são 1200 com 50 compradores 
internacionais de países como Estados 
Unidos, México, Panamá, Chile, Colôm-
bia, Peru, Reino Unido, Emirados Ára-
bes Unidos, Argentina, Uruguai, Bolívia 
e África do Sul.

O primeiro encontro foi na últi-
ma quarta-feira,29, das 8h30min às 
12h30min, repetindo-se nesta quinta-
-feira. Desenvolvido de forma estra-
tégica e com foco na efetivação de 
transações comerciais internacionais 
e parcerias futuras, o projeto tem ro-
dadas de negócios e visitas técnicas 
previamente agendadas.

“Queremos alavancar as empresas 
brasileiras que estão durante a feira e 
que são associadas do projeto, que é 
uma ação conjunta e estratégica. Espe-
ramos ultrapassar a expectativa gera-
da, pelo otimismo e nível dos impor-

tadores”, comentou Cândida Cervieri, 
diretora executiva da Movergs (Asso-
ciação das Indústrias de Móveis do Rio 
Grande do Sul).

A projeção de negócios durante 
a feira é de U$$ 290 milhões. Nesta 
quinta-feira, às 15h, a direção da FIM-
MA concede entrevista coletiva para a 
imprensa, quando divulgará o resulta-
do do montante de negócios.

O segundo dia da feira foi de in-
tensa movimentação e continua geran-
do otimismo aos expositores e empre-
sários do setor.

Para o integrante do Conselho Fis-
cal do Sindmóveis, Sérgio Dalla Costa, 
da Motiva Móveis, já é possível notar 
uma reação no mercado. “Estamos 
sempre apreensivos para a reação em 
2017. Percebemos não apenas em fun-
ção da grande presença que temos em 
função deste evento, mas o mercado 
começa a dar sinais positivos”, afir-
mou. 

O presidente da entidade apoia-
dora do Projeto Comprador na FIMMA, 
Edson Pelicioli, diz que “a gente tem 
observado que está se mostrando uma 
retomada, que será importante para 
consolidar possivelmente em 2018”.

oficial do Registro de Imóveis para o 
pagamento. Não ocorrendo adimplên-
cia, o banco retoma o imóvel, que a 
seguir vai a leilão”. 

Mas Cobalchini frisa que vale a 
pena tentar negociar. “É possível pe-
dir para aumentar o prazo do contra-
to. Assim, a dívida é incluída no valor 
total do financiamento e diluída nas 
prestações. Outra opção, para quem 
tem FGTS, é usá-lo para abater o que 
está em atraso ou a prestação atual. 
A venda do imóvel também pode ser 
uma alternativa”, avalia.

Mas ele ressalta que, verificada a 
ausência de possibilidades de cumprir 
com o pagamento das parcelas, o ideal 
é procurar um advogado para analisar 
o contrato. “Ele poderá verificar as 
circunstâncias específicas do caso e 
indicar o melhor caminho a seguir”, 
conclui.
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O desafio de abrir um negócio e mantê-lo em funcionamento
O sonho de ser um empreendedor de sucesso pode ser prejudicado pela falta de planejamento e conhecimento do mercado

Abrir um negócio próprio é o 
sonho de muitos brasileiros. E aqui 
na região, não é diferente: o empre-
endedorismo concretiza aspirações e 
movimenta a economia. Mas dar esse 
passo e manter o empreendimento 
em funcionamento não é tarefa fácil. 
Falta de planejamento, de informa-
ções e de conhecimento do mercado 
podem prejudicar o sucesso da inicia-
tiva.

Entre 2014 e 2016, segundo da-
dos da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, foram re-
gistrados 2.286 microemprendedores 
individuais (MEI)e a abertura de 1173 
microempresas (ME). Nesse mesmo 
período, 621 MEI encerraram suas 
atividades e 372 ME fecharam as por-
tas. Ou seja: 27,16% e 31,71% respec-
tivamente, em comparação às abertu-
ras de negócio nesses dois anos.

Segundo Humberto Antonio Tei-
xeira, Fiscal de Obras e Posturas da 
SMDE, o sistema que o município 
utiliza em seu cadastro de econômico 
não possui opção de filtros para ex-
plorar quantas empresas que pediram 
baixa se inscreveram no período pes-
quisado. Ou seja: os dados apresen-
tados representam apenas a diferença 
entre abertura e baixa de Microem-
preendedores Individuais (MEI’s) e 
Microempresas (ME) junto ao cadas-
tro municipal

Mas as informações da SMDE 

deixam claro que muitos empreen-
dedores ainda enfrentam muitas di-
ficuldades para dar continuidade ao 
empreendimento. Segundo Teixeira, 
muitas pessoas se iludem com a fa-
cilidade de criar um CNPJ pela inter-
net, porém não se preocupam com 
os demais fatores que influenciam a 
abertura de uma empresa e sucesso 
de um bom negócio. “Vemos pessoas 
incríveis, com ótimas ideias, que nos 
procuraram diariamente com dúvidas 
sobre abertura de novos negócios 
aqui no município. Porém, muitos de-
las com pouca orientação e esclareci-
mento”, avalia.

O fiscal chama a atenção para 
o fato de que atualmente, o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (SEBRAE), oferece di-
versos cursos online e gratuitos (nas 
modalidades presencial e ensino à 
distância - EAD) para formação de em-
preendedores. “Nesses cursos, mui-
tas dúvidas podem ser sanadas com 
algumas horas de estudo em horários 
vagos, como elaboração de plano de 
negócios, estratégia de mercado, res-
ponsabilidade do MEI, dentre outros. 
Também temos a Sala do Empreende-
dor que está de portas abertas com 
servidores das mais diversas áreas, 
aptos para ajudar os interessados, 
sempre que possível”, frisa.

Estudo do SEBRAE aponta 

fatores para sobrevivência/
mortalidade das empresas

Para exemplificar os motivos que 
levam ao fechamento de um negócio, 
Tiago Centenaro Mignoni - Gerente 
Regional do SEBRAE Serra Gaúcha - 
cita um dos últimos estudos sobre o 
tema, a partir de uma pesquisa rea-
lizada entre julho e agosto de 2016, 
com 2.006 empresas, criadas entre 
2011 e 2012. “Feita por telefone, 
ela tinha o propósito de identificar 
os fatores que determinam a sobre-
vivência/mortalidade das empresas 

Tiago Centenaro Mignoni - Gerente Regional do SEBRAE “ a sobrevivência ou a 
mortalidade do negócio resulta não apenas de um único fator tomado isoladamente, 
mas depende da combinação de um conjunto 

Não ter um plano de negócios
Talvez este seja um dos principais 
erros por ser um passo fundamen-
tal antes de abrir a empresa. A falta 
de um plano de negócios pode levar 
você a tomar decisões erradas tanto 
financeiramente e perda tempo. Um 
plano de negócios bem desenvolvido 
faz com que você tome mais conheci-
mento do negócio, resultando em uma 
analise mais profunda de sua viabili-
dade.
Dica: Faça ou peça para alguém fazer 
um plano de negócios detalhado. Nele 
você deve colocar seus objetivos, pro-
dutos a serem vendidos, quais serão 
seus fornecedores, qual a localização 
do seu negócio, concorrentes e capi-
tal necessário inicias o negócio. Uma 
dica é procurar o SEBRAE de sua ci-
dade para receber ajuda dos consulto-
res para desenvolver o seu Plano de 
Negócios.

Desconhecer o mercado 
Muitas pessoas acabam por deixar o 
seu emprego para empreender. Nada 
contra, apoio esta decisão, porém 
deve-se tomar cuidado com o nicho 
de mercado, não é porque seu primo 
lá na Bahia está ganhando dinheiro 
vendendo água de coco que você vai 
abrir o mesmo negócio em Porto Ale-
gre achando que irá ganhar dinheiro 
também.
Dica: Se você trabalha em uma de-
terminada empresa como vendedor 
de maquinas agrícolas, é mais com-
plicado abrir e tocar um negócio para 
vender embalagens plásticas do que 
você abrir um negócio para vender 
peças para maquinas agrícolas, pois é 
um mercado que você tem um conhe-
cimento e com isso maiores chances 
de sucesso.

 Misturar as finanças da empresa 
com as pessoais
Você deve manter sempre bem claro 
que suas finanças pessoais é uma coi-
sa (Pessoa Física), e da sua empresa 
é outra (Pessoa Jurídica). Considere 
que você é um colaborador de sua 
empresa com um pró-labore estipu-
lado. Não confunda pró-labore com o 
lucro da empresa. É normal as empre-
sas terem vantagens em empréstimos 
e benefícios de compra de carros e 
outros equipamentos, porém não utili-
ze desta vantagem para beneficio pró-
prio, você tem que focar na empresa 
antes de qualquer coisa, gerar lucros e 
destes lucros fazer seus investimentos 
pessoais.
Dica: Não utilize recursos do caixa da 
empresa para fazer extravagâncias 
pessoais, este dinheiro deve ficar re-
servado para manter um fluxo de caixa 
positivo no caso de queda nas vendas, 
crises econômicas e outros eventos. 

Alguns erros que podem quebrar  a sua empresa
Leia mais sobre: Entenda o que é ca-
pital de giro e como calculá-lo

Contratar pessoas sem a 
competência necessária
Este também é um dos erros mais 
graves e ocorre muito quando se con-
trata amigos e familiares para cargos 
de confiança e responsabilidade sem 
que os mesmos estejam preparados 
para isso.
Seja qual for atividade dentro da em-
presa seja administrativa ou na pro-
dução o colaborador deve este capa-
citado para isso.
Erros na produção podem ser diagnos-
ticados e reparados rapidamente, já 
erros administrativos são mais difíceis 
de diagnosticar e quando se descobre 
já estão crônicos com pequenas chan-
ces de ser reparado. Tenha em mente 
que a empresa precisa sobreviver, e 
no mundo competitivo que vivemos te-
mos que ter os melhores à frente dos 
cargos chaves da empresa.
Dica 1: Para capacitar aquele que 
está na produção talvez seja mais fá-
cil é rápido uma vez que exige menor 
habilidade quanto à gestão do negó-
cio por um todo. Já para cargos de 
gerência e direção o treinamento é 
mais longo, exige várias habilidades e 
dependendo do tamanho e velocidade 
de crescimento do seu negócio é mais 
interessante contratar uma pessoa já 
qualificada e com experiência.
Dica 2: Nunca deixar de investir em 
capacitação de seus colaboradores. 
Pessoas capacitadas produzem mais 
e com qualidade, trabalham motivadas 
e aumentam seus lucros. De oportu-
nidade aos amigos e familiares mais 
exija deles o comprometimento nas 
atividades e deixe bem claro “amigos, 
amigos e negócios a parte”.

Não estabelecer metas aos colabo-
radores
Não estabelecer metas aos gestores 
e colaboradores pode ser também um 
erro, pois é através destas metas que 
você conseguirá tonar sua empresa 
mais eficiente e competitiva. Metas 
são essenciais para o ser humano, 
metas ajudam a desenvolver novas 
habilidades das pessoas o que vai re-
fletir na qualidade de produtos e ser-
viços e sua empresa.
Dica: Estabeleça metas com objetivos 
alcançáveis para seus colaboradores. 
De um suporte como treinamentos e 
bolsas de estudo para ajudar no des-
envolvimento e cumprimento destas 
metas. Lembre-se nunca estabeleça 
metas inatingíveis, pois seu colabora-
dor pode se frustrar e acabar desistin-
do e produzir menos a cada dia.

Tomar decisões sem planejamento 
e conhecimento dos riscos

Este erro é muito comum entre pe-
quenos empresários principalmente 
aqueles que não têm certo grau de 
conhecimento sobre administração de 
negócios. Decisões precipitadas e falta 
de planejamento pode gerar prejuízos 
enormes e deixar sequelas por muito 
tempo na empresa. Erros na tomada 
de decisão principalmente quando en-
volve recursos financeiros pode afun-
dar a empresa em dividas atrapalhan-
do os resultados e gerando prejuízos.
Dica: Se você sente que seu negócio 
esta crescendo ou já cresceu e não 
tem o devido conhecimento para rea-
lizar um bom planejamento e saber 
tomar decisões com o mínimo de risco 
possível, chegou a hora de ser humilde 
e pedir ajuda e opinião das pessoas, 
ou contratar um profissional com con-
hecimento e experiência. Uma decisão 
precipitada na contratação de pessoas 
compra de maquinas ou lançamentos 
de produtos sem um planejamento e 
pesquisa de mercado pode levar a que-
bra de sua empresa rapidamente.

Tomar empréstimo/financiamento 
sem receita suficiente para pagar.
Fazendo um gancho do tópico acima a 
falta de planejamento, mais a tomada 
de decisão precipitada, somada com 
um financiamento sem uma analise 
profunda sobre retorno suficiente para 
arcar com estes investimentos é um 
erro gravissímo. Muitas empresas com 
poucos meses de existência acabam 
entrando em grandes financiamentos 
de maquinas sem que se tenham da-
dos sobre venda e como anda o mer-
cado. Muitas delas compram maquinas 
que ficam meses paradas, ociosas não 
rendendo o suficiente para que ela 
mesmo se pague.
Dica: Quando iniciar sua empresa ou 
negócio faça o mínimo de financiamen-
to possível. Só acredite no mercado 
após uma pesquisa aprofundada. Leia 
jornais, compre revistas relacionadas 
às suas atividades, fique atendo ao 
mercado.
Tendo necessidade de investir em 
maquinas faça um bom planejamento 
e levante todos os custos – lembre-
se maquinas mesmo que financiadas 
tem que ser paga. Assuma a compra 
de novos equipamentos quando você 
não tiver mais como estender turnos, 
maquinas são feitas para trabalhar 24 
horas, é mais vantajoso você ter uma 
maquina trabalhando em três turnos 
contratando mais colaboradores do 
que você desembolsar milhares de re-
ais para comprar três maquinas para 
trabalhar 8 horas por dia e ficar 16 
horas desligada. Tenha em mente que 
dependendo do valor do equipamento 
é viável a aquisição de mais equipa-
mentos do que gerar horas extras, por 
isso é de extrema importância colocar 
tudo no papel.

Orientações do SEBRAE antes de 
abrir um negócio próprio:

• Identificação da oportunidade de 
negócio
- Identificar seu diferencial
- Ter afinidade e gostar de atuar no 
segmento escolhido
- Buscar conhecimento atualizado 
do ramo
- Avaliar oportunidades de negócios 
pertinentes

• Estudo de viabilidade
- Mercado: estudar demanda, forne-
cedores, concorrência
- Finanças: investimento inicial, 
preço justo para cobrir os custos e 
gerar lucro

• Capacitação Empresarial
- Profissionalização continuada da 
gestão
- Perfil empreendedor

Dicas para a sobrevivência de 
uma empresa:

-Planeje-se sempre;
-Respeite sua capacidade financeira;
-Não misture as finanças da empresa 
com finanças pessoais;
-Fique de olho na concorrência;
-Prospecte fornecedores adequados 
a necessidade de seu negócio;
-Na indústria e no comércio, tenha 
gestão do seu estoque;
-Tenha estratégias de publicidade;
-Inove, mesmo que seja um produto/
serviço de sucesso;
-Invista sempre na formação empre-
sarial;
-Seja fiel aos seus valores e do seu 
negócio;
-Aprenda constantemente com seus 
clientes.

(que foram classificadas como ativas/
inativas conforme os registros dispo-
níveis na SRF)”, explica.

No momento da entrevista, no 
entanto, aos donos das empresas 
ativas era questionado também se 
suas respectivas empresas continua-
vam em atividade. “Caso afirmassem 
que não estavam mais em atividade, 
as mesmas eram reclassificadas como 
inativas”, esclarece Mignoni. Por fim, 
ele explica que a pesquisa mostrou 
que a sobrevivência (ou a mortalida-
de) do negócio resulta não apenas de 
um único fator tomado isoladamen-

te, mas depende da combinação de 
um conjunto de ‘fatores contribuin-
tes’. Ou seja: o acúmulo destes “fato-
res contribuintes” negativos tende a 
levar ao fechamento do negócio.

O gerente regional destaca que o 
estudo em questão agrupou esses fa-
tores em, pelo menos, quatro grandes 
conjuntos: situação antes da abertu-
ra (tipo de ocupação do empresário, 
experiência no ramo, motivação para 
abrir o negócio), planejamento do ne-
gócio, gestão do negócio e capacita-
ção dos donos em gestão empresarial.
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Academia realiza neste sábado
competição de Taekwondo Songahm
Evento é realizado em Bento e reúne atletas de 
todo o Estado

A Rede Mestre de Artes Mar-
ciais, em conjunto com a ATA-Bra-
sil, realiza neste final de semana, 
nos dias 1º e 2 de abril, o Torneio 
de Taekwondo Songahm, que 
ocorre no Centro de Eventos do 
Dall’Onder Grande Hotel. A com-
petição contempla atletas desde 
a faixa branca até a faixa preta 5º 
Dan, contando com autoridades do 
Taekwondo Songahm e diversos 
atletas renomados da modalidade, 
com títulos brasileiros, panameri-
canos e mundiais. 

Além das lutas valendo o pódio 
em diversas categorias, a competi-
ção proporcionará aos atletas par-

ticipantes atividades na modalidade 
de fórmula (avaliação individual de 
técnica) e armas marciais. Os com-
petidores terão diversas atividades 
de conhecimento e aperfeiçoamen-
to de técnicas do Taekwondo, prin-
cipalmente disponibilizados para 
atletas iniciantes.

É esperado um grande número 
de competidores de todas as partes 
do estado para a competição. 

Em 2016, o Torneio Estadual, 
realizado no Ginásio Municipal de 
Esportes, reuniu aproximadamente 
350 atletas na disputa pelo pódio 
e na participação de atividades da 
competição.

Libertadores do Nordeste tem mudança na classificação
Cavaleiros ganha os pontos no jogo contra o Paranaguá

Depois do apito final no jogo 
entre Cavaleiros e Paranaguá, jogo 
realizado em Vacaria e válido pela 1ª 
rodada da 18ª Libertadores do Nor-
deste, o placar foi de 0 a 0, porém, 
devido a uma inscrição irregular do 
Paranaguá, o Cavaleiros soma seus 
primeiros três pontos na competi-

ção.
A decisão foi baseada no regula-

mento e anunciada pela organização 
na manhã desta terça, dia 28, e altera 
com a classificação.

O Rosário perde uma posição e o 
Independente de Flores da Cunha ga-
nha uma colocação.

Próxima rodada 02-04-
2017:
-Rosário 2 x 1 Independente (Gra-
mado) – Jogo de Abertura
-Ferroviário x Serrano
-Paranaguá x Colorado
-Independente x Cavaleiros

BGF estreia em casa no Gauchão 2017
Competição começa na segunda quinzena de abril

Foi definido nesta semana a pri-
meira rodada do Estadual da Série 
Ouro 2017. A equipe do Bento Gon-
çalves Futsal (BGF) estreia em casa 
contra a equipe da ASIF de Ibirubá, 
no dia 6 de maio, no Ginásio Munici-
pal de Esportes

O BGF ainda não tem data de 
apresentação, mas deverá ser no iní-
cio de abril. Os atletas já estão sendo 
contatados e a base deverá ser manti-
da e formada por jogadores de Bento 

Gonçalves e região, novamente sob o 
comando do técnico Vaner Flores, que 
está no clube desde 2010.

Confira os confrontos da 1ª 
rodada:
-BGF x ASIF
-Flores da Cunha x América
-ABELC x Sase
-ALAF x Assoeva
-Sobradinho x Guarany

-ACBF x Atlântico
A abertura da competição es-

tadual deve ser no dia 21 ou 22 
de abril, em Carlos Barbosa, entre 
ACBF e Atlântico de Erechim, os de-
mais jogos deveão ocorrer no dia 6 
de maio.

O BGF seguirá jogando no Gi-
násio Municipal de Esportes, onde 
também fará seus treinamentos 
preparatórios para a Série Ouro de 
2017

Internacional sucumbe diante do Cruzeiro em Bento Gonçalves
Equipe colorada foi derrotada pelo placar de 2 a 1 em partida válida pela 
última rodada da fase de grupos

O Internacional foi surpreendido 
pelo Cruzeiro- POA em Bento Gonçal-
ves. A equipe perdeu pelo placar de 2 a 
1 na noite da última quarta-feira, 29. O 
jogo foi disputado no Estádio da Mon-
tanha e foi válido pela última rodada 
da fase de grupos do Gauchão 2017. 
Ambas equipes voltam a se enfrentar 
nas quartas de final.

A partida foi realizada em Bento 
Gonçalves em virtude da suspensão 
imposta ao time colorado pelo Tribu-
nal de Justiça Desportiva (TJD) pela 
briga entre torcedores no jogo contra 
o Veranópolis. O público bento-gon-
çalvense não decepcionou e lotou o 
Estádio da Montanha. Com o público 
aproximado de 5 mil pessoas no está-
dio, os torcedores presenciaram mais 
uma derrota colorada. Com o resulta-
do a equipe terminou a fase de grupos 
na 7ª colocação.

O jogo
No primeiro tempo, Inter e Cruzei-

ro chegaram com perigo ao ataque, po-
rém foi o Cruzeiro que teve mais efetivi-
dade para balançar as redes. Após boas 
chances de gol, o estrelado abriu o mar-
cador com gol de Lucas Martins, o qual 
aproveitou o rebote da defesa para fina-
lizar certeiro no canto superior de Dani-
lo, 1 a 0. O Cruzeiro dominou as ações 
do jogo na etapa inicial, conseguindo di-
versas oportunidades utilizando contra-
-ataques. Em jogada de velocidade, Aos 
38 minutos, em jogada de velocidade, 
Lucão passou por toda a defesa do Inter 
desde o meio de campo até chegar ao 
gol, batendo na saída do goleiro para 
anotar o segundo do Cruzeiro. 

Na etapa final, o Internacional des-
contou com gol de Nico López, dimi-
nuindo o placar, 2 a 1. Depois do gol, 
o Inter manteve pressionando o adver-

sário em busca do empate. Em co-
brança de falta na entrada da gran-
de área, William colocou a bola no 
travessão, quase marcando o segun-
do gol da equipe colorada. Mesmo 
com a pressão no segundo tempo, 
a defesa visitante conseguiu segurar 
o ataque adversário, garantindo a 
vitória sobre o Inter pelo placar de 
2 a 1. 

O jogo, com mando de campo 
da equipe colorada, deverá acon-
tecer no Beira-Rio, já que o clube 
conseguiu efeito suspensivo pelo 
TJD para realizar a partida em suas 
dependências. 

Quartas de final: 
-Novo Hamburgo x São José
-Grêmio x Veranópolis
-Internacional x Cruzeiro 
-Caxias x Juventude 

Inter e Cruzeiro voltam a se enfrentar nas quartas de finais

Competição de Taekwondo acontece neste final de semana
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Idoso sofre parada cardíaca e 
morre no trabalho

Um homem de 66 anos, iden-
tificado como Jovêncio Viana Mar-
ques, faleceu após uma parada 
cardíaca enquanto trabalhava no 

estacionamento da UCS em Bento 
Gonçalves. O homem era jardinei-
ro de uma empresa terceirizada e 
atuava no campus há duas sema-

nas.
Os socorristas do Samu tenta-

ram reanimá-lo por meia hora, sem 
êxito.

Operação Odisseia prende dois homens por tráfico 
de entorpecentes no bairro Municipal

Uma operação da polícia civil 
contra o tráfico de drogas no modo 
de tele-entrega foi realizada na tar-
de de quarta-feira, 29, por volta das 
15h50, nos bairros Santa Rita e Mu-
nicipal. 

Por volta das 16h, os policiais 
abordaram um traficante, J.J.D, de 
32 anos, no momento que entrega-
va uma bucha de entorpecente para 
dois usuários em um veículo GM/Za-
fira. Com o indivíduo foi encontrado 
a droga e os R$ 50,00 pagos pelos 
usuários. 

Dando continuidade na opera-
ção entitulada de Odisseia, eles se-
guiram para o bairro Municipal para 
buscas na casa de C.C, de 40 anos, o 
qual é funcionário do traficante J.J.D. 

Na residência do empregado, 
foi encontrado 116 buchas de co-
caína, uma balança de precisão, ma-
teriais utilizados para o embalo da 
droga, celulares, veículos, munições 
e uma arma calibre 12.

Os dois foram presos e encami-
nhados a Delegacia de Polícia para 
os procedimentos, e posteriormen-
te levados ao Presídio Estadual de 
Bento. 

Um homem de 28 anos foi deti-
do pela Brigada Militar na manhã de 
terça-feira, 28, na Alameda Fenavi-
nho, bairro Fenavinho. 

Os policiais estavam em pa-
trulhamento de rotina quando um 
homem foi abordado e com ele 
encontrado uma cavadeira manual, 

Homem detido por furto receptação
pé de cabra e um picão. Indagado 
sobre os objetos, o indivíduo dis-
se que pertencia a uma pensão na 
qual está hospedado na rua sete de 
setembro.

Ele foi detido por furto recep-
tação e foi encaminhado até a Dele-
gacia de Polícia.

Quatro assaltos a pedestres 
aconteceram entre segunda e terça-
-feira, 27 e 28, na cidade. 

O primeiro foi na manhã de se-
gunda, 27, quando uma mulher de 43 
anos, esperava pelo coletivo no pon-
to de ônibus na Rua Nelino Domêni-
co Carini, bairro Ouro Verde, quando 
surgiu um indivíduo colocando uma 
faca de serra no pescoço da vítima e 
pediu a bolsa. Uma pessoa que estava 
no local foi atrás do indivíduo e pe-
gou a bolsa da vítima, porém, o assal-
tante fugiu com R$ 150 e aparelho ce-
lular. A mulher ficou com escoriações 
no pescoço e na mão.

O segundo caso do dia acon-
teceu no final da tarde na Rua Luiz 
Fornasier, bairro Botafogo, quando 
um jovem de 18 anos caminhava com 
sua amiga e dois indivíduos os abor-
daram, sendo um deles de posse de 
uma faca, anunciando o assalto e rou-

Quatro assaltos a pedestre 
em dois dias 

baram dois celulares. Logo depois, a 
dupla fugiu em direção ao bairro San-
to Antão.

Já na terça-feira, 28, os dois ca-
sos aconteceram a noite. Um deles foi 
com um homem de 26 anos que ca-
minhava na Rua Balduíno Valduga, no 
Zatt, quando três indivíduos se apro-
ximaram, um deles com arma na cin-
tura, e anunciaram o roubo. A vítima 
reagiu, mas outros dois vieram em 
auxílio e dominaram a vítima, levan-
do o aparelho celular. O homem ficou 
com uma lesão na boca e nas costas.

E o último caso envolveu tam-
bém um homem de 26 anos, que es-
tava sentado na frente do seu prédio 
na  Rua Assis Brasil, bairro São Fran-
cisco, quando um indivíduo usando 
uma faca de serra mandou que entre-
gasse o telefone celular. Após o roubo 
o indivíduo saiu correndo em rumo 
ignorado.

Enquanto assitia o jogo da 
seleção brasileira, homem
teve sua casa furtada

Um homem de 54 anos, teve 
sua residência furtada enquanto 
assistia o jogo da seleção brasilei-
ra na noite de terça-feira, 28, na 
rua Giacomo Baccin, bairro Apare-
cida. 

A vítima estava na casa da 
mãe e quando retornou para sua 

residência, ele encontrou a porta 
da frente arrombada e a falta de 
duas televiões de 32 polegadas, 
um PlayStation 3 e documentos. 

A vítima tem como suspeito 
um usuário de drogas que é co-
nhecido por praticar furtos. Não 
possui testemunhas. 

Coletivo é assaltado na Cohab
Um transporte coletivo foi as-

saltado na noite de quarta-feira, 
29, na rua Mário Marassutti, bairro 
Cohab. 

Segundo relato do motorista 
de 49 anos, ele parou no ponto de 
ônibus da rua e embarcou dois indi-

víduos, nisso anunciaram o assalto, 
sendo que um deles ameaçou estar 
armado, e mandaram ele entregar o 
dinheiro do caixa, o que foi em tor-
no de R$ 200,00.

Após o ato, os indivíduos desce-
ram do ônibus e fugiram. 

Por volta das 7h30 da manhã 
desta segunda, 27, uma ação conjun-
ta da Polícia Rodoviária Federal de 
Bento Gonçalves e a Receita Federal 
levou a prisão de um homem de 38 
anos. Ele conduzia um veículo Ford 
Escort com placas de Concórdia, SC. 
Natural e residente em Bento Gonçal-
ves, só nos últimos 5 anos, o homem 
já foi pego 12 vezes cometendo o cri-
me de descaminho, segundo a RFB.

Após desobedecer a ordem de 
parada dos policiais rodoviários fe-

PRF apreende mais de R$200 mil em eletrônicos 
Ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal se deu em 
Guaporé. O homem tem 12 passagens por descaminho nos últimos 5 anos 

derais por duas vezes, na RS 129, 
entre Guaporé e Dois Lajeados, hou-
ve acompanhamento e abordagem 
numa propriedade rural de Guaporé. 
Lá chegando, os policiais rodoviários 
federais encontraram o veículo aban-
donado e cheio de caixas de mer-
cadorias sem documentação fiscal. 
Assim, os policiais fizeram buscas na 
mata e, após cerca de 30 minutos, o 
homem foi preso tentando fugir em 
meio a vegetação.

Ao verificarem o interior do veí-

culo, os policiais rodoviários federais 
encontram diversos equipamentos 
eletrônicos, desde vídeo games a 
receptores de TV via satélite. A RFB 
avalia toda a mercadoria em mais de 
US$50 mil que, em reais, passa dos 
R$200 mil. 

O homem foi preso e levado à 
polícia judiciária de Caxias do Sul, 
enquanto seu veículo foi apreendido 
pela RFB. Após pagar fiança de R$20 
mil, ele foi liberado para responder o 
processo em liberdade.

Dois veículos são furtados 
no mesmo dia

Dois veículos foram furtados na 
quarta-feira, 29. 

Um dos casos aconteceu enquan-
to a vítima assistia uma partida de fu-
tebol no novo Estádio da Montanha, 
no bairro São João. 

Após o término do jogo, o ho-
mem de 24 anos, retornou para seu 

veículo, porém não o encontrou mais. 
Já o segundo furto, aconteceu na 

Avenida Ernesto Neugebauer, bairro 
Humaitá.

Os funcionários de um restauran-
te estavam almoçando, e quando re-
tornaram para buscar o Caminhão da 
empresa não achou-o mais. 

Operação da polícia civil prendeu dois indivíduos traficantes

Após pagar fiança de R$20 mil, ele foi liberado para responder o processo em liberdade



Programação válida de 30/03 até 
05-04
Sujeita a alterações sem aviso 
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Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
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Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!
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L’america Shopping
Sala 1
Power Rangers (2D) (Du-
ração 2h04min/ Ação- 
Aventura/ 10 anos)
Todos os dias
13h50 - Dublado
18h45min - Dublado

A jornada de cinco adolescentes 
que devem buscar algo extra-
ordinário quando eles tomam 
consciência que a sua pequena 
cidade Angel Grove - e o mundo 
- estão à beira de sofrer um ata-
que alienígena. Escolhidos pelo 
destino, eles irão descobrir que 
são os únicos que poderão salvar 
o planeta. Mas para isso, eles de-
vem superar seus problemas pes-
soais e juntarem sua forças como 
os Power Rangers, antes que seja 
tarde demais.

Fragmentado (2D) (Du-
ração 1h57/ Suspense-

Terror/ 14 anos)
Todos os dias
16h30 - Legendado
21h15 - Dublado

Kevin (James McAvoy) possui 23 
personalidades distintas e conse-
gue alterná-las quimicamente em 
seu organismo apenas com a for-
ça do pensamento. Um dia, ele 
sequestra três adolescentes que 
encontra em um estacionamen-
to. Vivendo em cativeiro, elas 
passam a conhecer as diferentes 
facetas de Kevin e precisam en-
contrar algum meio de escapar.

Sala 2
O Poderoso Chefinho (3D) 
(Duração 1h38min/ Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias
13h50, 16h30 e 18h45 - 
Dublado
21h15 - Legendado

Um bebê falante que usa terno e 
carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho 
invejoso para impedir que um ines-
crupuloso CEO acabe com o amor 
no mundo. A missão é salvar os pais, 
impedir a catástrofe e provar que o 
mais intenso dos sentimentos é uma 
poderosa força.

Shopping Bento
Sala 1
Logan (2D) (Duração 
02h17min/ Ação/ Ficção 
Cientifíca/ Aventura/ 16 
anos) 
Todos os dias 
21h00 - Dublado

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) 
ganha a vida como chofer de 

limousine para cuidar do nona-
genário Charles Xavier (Patrick 
Stewart). Debilitado fisicamente 
e esgotado emocionalmente, ele 
é procurado por Gabriela (Eliza-
beth Rodriguez), uma mexicana 
que precisa da ajuda do ex-X-Men 
para defender a pequena Laura 
Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao 
mesmo tempo em que se recusa a 
voltar à ativa, Logan é perseguido 
pelo mercenário Donald Pierce 
(Boyd Holbrook), interessado na 
menina.

Kong: A Ilha da Caveira 
(2D) (Duração 1h59min/
Ação-Aventura/12 anos)
Todos os dias 
14h - Dublado

1944, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Dois aviões, 
um americano e outro japo-
nês, são abatidos em pleno 
combate aéreo. Os pilotos 
sobrevivem, chegando a uma 
ilha desconhecida no Pacífico 
Sul. Lá eles dão continuidade à 
batalha, sendo surpreendidos 
pela aparição de um macaco 
gigante: Kong. Em 1973, Bill 
Randa (John Goodman) tenta 
obter junto a um político norte-
-americano a verba necessária 
para bancar uma expedição à tal 
ilha perdida. Ele acredita que lá 
existam monstros, mas precisa 
de provas concretas. Após obter 
a quantia, ele coordena uma 
expedição que reúne militares, 
liderados pelo coronel Preston 
Packard (Samuel L. Jackson), o 
rastreador James Conrad (Tom 
Hiddleston) e a fotógrafa Mason 
Weaver (Brie Larson).

50 Tons mais Escuros 
(2D) (Duração 1h58min/Dra-

ma-Erótico/16 Anos)
Todos os dias
18h00min - Dublado

Sala 2
Bela e a Fera (3D) (Du-
ração 2h09min/ Fanta-
sia, Aventura/ 10 anos
Todos os dias 
14h00 e 18h - Dublado

21h00min - Legendado

Moradora de uma pequena aldeia 
francesa, Bela (Emma Watson) 
tem o pai capturado pela Fera 
(Dan Stevens) e decide entregar 
sua vida ao estranho ser em troca 
da liberdade dele. No castelo, ela 
conhece objetos mágicos e des-
cobre que a Fera é, na verdade, 
um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana.

Cena do filme Fragmentado

Cena do filme Power Rangers 


