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Opinião da Gazeta
Financiadores, financiados & investigações

"Eu não conheço político no 
Brasil que tenha sido eleito sem o 
caixa 2". Esta declaração de Marcelo 
Odebrecht na delação premiada que 
durou mais de 40 horas e envolveu o 
nome de quase uma centena de polí-
ticos revela o Brasil de hoje em todas 
as instâncias.

Todos acompanhamos o desen-
rolar da Lava a Jato neste país que 
tem nos envergonhado/chocado/de-
sanimado tanto.

Mas vamos olhar para perto de 
nós. 

Quem tem interesse de financiar 
& refinanciar  um candidato a prefei-
to? Quanto custa para o município 
este apoio? 

Tem empresa que até contrata 
ex-políticos para fazer "lobbys" e todo 
mundo acha supernatural. Da mesma 
forma, é muito natural que uma só 
empresa de serviço seja a fornecedo-
ra durante mais de uma administra-
ção, onde licitações são abertas, logo 
depois canceladas, e os contratos 
renovados "emergencialmente" para 
todo o exercício.

Os vereadores estão amordaça-

dos por uma determinação da mesa 
diretora da Câmara, que dá a prer-
rogativa do prefeito não precisar se 
explicar.

Quem deveria estar fiscalizando 
então? 

Talvez, a grande probabilidade 
de alguém se explicar recaia sobre a 
imprensa (Gazeta), em forma de  ação 
judicial desferida por parte dos "ofen-
didos".

Eles, que já foram penalizados 
pelo Tribunal de Contas do Estado, 
pelo fato de o site do Município não 
disponibilizar todas as informações 
necessárias, em ofensa aos princípios 
da publicidade e da transparência da 
gestão fiscal - essenciais ao controle 
dos gastos públicos.

Sobre este assunto, o município 
se apressou em despachar para ou-
tros órgãos de imprensa que a Câma-
ra de Vereadores vai "apreciar" o pro-
cesso, como se esta detivesse o poder 
de reverter ou anular os atos do TCE.

Mas o que importa neste assunto 
específico, é que o município fica sem 
a certificação de contas aprovadas e, 
assim, não pode contrair emprésti-

mos em bancos oficiais.
A Prefeitura apresentou recurso, 

e em 30 dias receberá uma definição 
a respeito do assunto.

Enquanto isso, a preocupação 
de Pasin é achar palco para discursar 
- com coerência ou não. Procurou en-
tão os  três sindicatos de trabalhado-
res maiores e mais ativos da cidade 
para propor uma "parceria". 

Pasin ofereceu trazer "de graça" a 
Esquadrilha da Fumaça e, em contra-
partida e os sindicatos conseguiriam 
o público e palco para ele discursar 
no dia 1° de maio lá na menina dos 
olhos do prefeito: o aeródromo.

Os sindicalistas sorriram amarelo 
e declinaram da oferta elegantemen-
te. A Esquadrilha da Fumaça, então 
desprezada, vai fazer parte agora das 
festividades dos 50 anos do Aeroclu-
be (aeródromo), que depois de fazer 
uns fretes durante a Fimma, voltou à 
inatividade.

A pergunta fica: quanto verba 
deve ser enterrada ali até que alguém 
investigue a real intenção de tanto di-
nheiro público ser investido na "obra" 
que beneficia a meia dúzia ?
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Contas não aprovadas em 2014 e aumento de mais de 100% das
dívidas públicas nos últimos três anos agravam a situação da cidade
Secretaria de Finanças justifica atual panorama, e diz que crise e falta de repasses foram fatores determinantes para o déficit

Os números referentes à dívida públi-
ca de Bento Gonçalves assustam. Segundo 
os dados que constam no relatório “Con-
sulta de Elevação de Contas” do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) - que analisa 
a gestão fiscal do município nos anos de 
2013,2014 e 2015 – o índice alcançou cerca 
de 110% de aumento. Ou seja: o município 
gastou muito mais do que conseguia arre-
cadar e agora, convive com o desequilíbrio 
da situação fiscal.

O relatório aponta que em 2013, o 
valor referente às dívidas empurradas para 
o período seguinte passou dos R$ 20 mi-
lhões. Em 2014, esse número saltou para 
expressivos R$ 44 milhões, em 2015, ultra-
passou essa cifra. E apesar dessa realidade, 
os motivos elencados pela administração 
para tentar justificar esse contexto tão 
drástico não conseguem convencer. Inclusi-
ve ao Tribunal  de Contas  do Estado, apon-
tou irregularidades nas contas públicas de 
2014.

De acordo com os últimos aconteci-
mentos – e conforme reportagem publica-
da na Gazeta na última terça-feira - a falta 
de uma certidão de atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal não permitirá que 
o município contraia financiamentos em 
bancos públicos. O parecer desfavorável à 
aprovação das contas do governo de Gui-
lherme Pasin, publicado no Diário Eletrô-
nico do Tribunal de Contas do Estado na 
última sexta-feira, refere-se ao não atendi-
mento da Lei de Responsabilidade Fiscal ao 
exercício de 2014.

As irregularidades indicadas pelos 
técnicos do Tribunal de Contas, que ex-
põem a transgressão às normas de finanças 
públicas, dizem respeito a não disponibili-
zação de todas as informações necessárias 
referentes aos gastos públicos. Com valo-

res atualizados, a “Insuficiência Financeira” 
ao final do exercício de 2014 chega a R$ 
14.314.253,35, superior em 185,48% àque-
la apresentada no encerramento do exercí-
cio de 2013.

Secretária de Finanças afirma 
que crise e falta de repasses 
agravaram deficit

Questionada sobre a situação ex-
posta,  a Secretária de Finanças de Bento 
Gonçalves, Mariana Largura, explica. “Em 
primeiro lugar eu tenho que colocar a se-
guinte questão: fizeram uma análise de 
2013, 2012 para cá. As receitas caíram, nós 
arrecadamos 7,73% abaixo da inflação, e as 
despesas subiram 13,65%”.

A Secretária argumenta que foi re-
alizado levantamento na área de saúde, 
referente aos atendimentos na UPA e no 
Pronto Atendimento de São Roque nos dois 
primeiros meses desse ano. “Em janeiro e 
fevereiro de 2016, tivemos 16.994 atendi-
mentos, e no mesmo período de 2017, fo-
ram 20.727 atendimentos. Então veja que 
em dois meses, nós tivemos um aumento 
de demanda de 22%, de um ano para o ou-
tro”, argumentou a secretária, buscando 
estabelecer uma ligação entre o aumento 
da demanda de atendimentos com aumen-
to de custos.

Porém, ela não conseguiu  justificar 
da, uma vez que, pela lei de Diretrizes Or-
çamentárias para 2017, não há previsão de 
investimentos do município em saúde, no 
exercício de 2017, que somente conta com 
recursos do Estado e União. Também não 
houve aumento de custos com funcionários 
na área da saúde, já que foram deligados 
dezenas de servidores e não houve contra-
tação novos médicos tanto que há várias 

UBs  sem médicos na cidade, conforme re-
portagens publicadas na Gazeta, com base 
em entrevistas com o Secretário de Saúde, 
Diogo Siqueira.

A Secretária  de Finanças reafirma 
que a receita caiu e a demanda aumentou 
muito, em consequência da atual situação 
econômica do estado e do país. E nesse as-
pecto, cita novamente as áreas de saúde e 
educação. Mas, ao contrário do que alega a 
Secretária (e alguns professores – ver repor-
tagem na página 5 desta edição),há falta de 
professores na rede pública.

Mariana cita também o aumento nos 
preço dos serviços, referindo-se à compra 
da merenda escolar, além de comentar a 
questão que envolve a folha de pagamento. 
“Teve o aumento do crescimento vegetati-
vo da folha, os aumentos de acordo com 
as trocas de quadro, e se tu pegar tudo 
isso, cresceu além da inflação, a receita 
não acompanhou a inflação”, justificou a 
Secretária, tocando num ponto delicado da 
administração – o inchaço da folha de pa-
gamento através de empresas terceirizadas 
e a não demissão de cargos em confiança 
prometidas pelo prefeito Pasin em discurso 
inflamado, durante a posse dos novos ve-
readores.

Ações concretas para equilibrar 
as contas

Sem citar números que possam  mos-
trar a intenção de diminuir o déficit do 
município, a Secretária de Finanças revela 
que os esforços da pasta são no sentido de 
aumentar a receita, com maior fiscalização. 
E frisa. “Isso não quer dizer aumento de im-
postos – a gente está aumentando a fiscali-
zação, principalmente das receitas próprias 
e ISS, que é onde nós temos possibilidade 

de fazer uma fiscalização mais efetiva”. E 
acrescenta. “Estamos também trabalhando 
com a redução de despesas, para tentar 
nesse momento priorizar ações. Não parali-
sar serviços e priorizar ações”, reforça.

De acordo com a Secretária, é um tra-
balho conjunto com todas as secretarias. 
“Cada uma está fazendo sua parte. O Secre-
tario da Saúde, por exemplo, está fazendo 
adequações na área, com algumas reduções 
de horário, num primeiro momento. Mas 
isso não está prejudicando os serviços, e 
teve aumento no número de atendimen-
tos”, destacou Mariana, citando o único Se-
cretário que está fazendo cortes enquanto 
enfrenta aumento de demanda.

Sem conseguir apontar valores de re-
dução de gastos neste primeiro trimestre, 
a Secretária de Finanças defendeu a atual 
administração, alegando também que es-
tão sendo feitas ações, inclusive, para di-
minuir custos de alugueis. Mariana Largura 
se comprometeu a levantar números de ou-
tras secretarias e repassar essa informação 
para a redação, comprovando efetivamente 
diminuição de custos apontada.  

A Secretária  voltou a citar delicada 
área de Educação, revelando que os aten-
dimentos cresceram de 9.259 para 9.903 
alunos ( lembrando que agora é lei atender 
crianças a partir dos quatro anos ( que são 
registradas em torno de 1.500  a cada ano 
na cidade) .

Em relação ao transporte escolar, lem-
brou que somente 26% do custo é repassa-
do pelo do estado e da união, e quanto à 
merenda escolar, citou o subsídio de 43%, 
ressaltando que o restante é o município 
que arca. “São gastos que, apesar de nós 
termos os repasses federais e estaduais 
nessas áreas (saúde e educação), eles se-

quer cobrem 50% dos custos”, destacou 
Mariana, sem avaliar que estes índices são 
imutáveis desde o primeiro ano de contra-
to, e portanto, são os mesmos desde o ní-
cio da primeira administração de Pasin.

Para justificar o desequilíbrio de con-
tas, lembrou também que em 2014, quando 
iniciou o período mais intenso da crise em 
2014, o Estado ficou devendo para o muni-
cípio (na área da saúde), que ingressou com 
uma ação judicial - mais de sete milhões. 
E que a administração aportou esse valor. 
Mas não admitiu que, a União não está em 
débito com a Saúde hoje nem o Estado, de 
acordo com declarações do próprio Secre-
tário da pasta, em reportagem recente para 
a Gazeta, e o Estado está com o débito des-
de o ano passado em torno de 8 milhões. 
E completou, sem tomar conhecimento das 
declarações de Siqueira à Gazeta: “O Esta-
do não repassa o valor e o Município cobre, 
entende? Então isso é uma questão óbvia, 
que gera um déficit, tanto na área da edu-
cação quanta na de saúde, principalmente.”

Sem apresentar nenhum valor de des-
pesas referentes à educação neste primeiro 
trimestre, a Secretária declarou. “Nosso 
planejamento futuro passa por essas ações, 
de redução de despesas e da busca do au-
mento da receita. Passa por essas ações. 
Claro que eu não posso ficar contando com 
aumento de receita enquanto ele não acon-
tece, mas nós estamos agindo nessa área 
e nós estamos também trabalhando com a 
possibilidade de parceria público-privada 
como já vem acontecendo em alguns ca-
sos”.

Por fim, a Gazeta e os leitores aguar-
dam, então “números mais concretos” que 
segundo a Secretária, serão enviados, com 
demonstrativos da redução das despesas do 
município, neste primeiro trimestre do ano. 
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O Observatório Social de Bento Gon-
çalves (OSBG), a qual está em operação 
desde de dezembro de 2016,  chega ao 
final do primeiro trimestre de 2017 com 
um coordenador e uma sede definidos. 
Essas duas etapas são essenciais para dar 
continuidade ao trabalho de monitorar a 
gestão pública numa atuação preventiva 
e pró ativa, com o objetivo de buscar a 
qualidade na aplicação dos recursos e a 
sustentabilidade do setor público. 

Uma das prioridades da diretoria, 
foi a contratação de um coordenador, a 
fim de organizar e ordenar os trabalhos 
de forma sistemática. Gisele Guerra, gra-
duada em Secretariado Executivo, desem-
penha a função de coordenadora Executi-
va do OSBG desde o dia 1º de março. Ao 
ser contratada, Gisele passou por uma ca-
pacitação inicial de uma semana por meio 
do Observatório Social do Brasil, prática 
que terá reciclagem periódica conforme 
demanda operacional.

A sede do OSBG passou a funcionar 
junto a Sala 108 do Bloco H do Campus 
Universitário da Região dos Vinhedos 
– Universidade de Caxias do Sul (Carvi – 
UCS). O espaço foi cedido pela Fundação 
Educacional da Região dos Vinhedos (Fer-
vi) sem custo para o OSBG.

Em atendimento de segunda-feira à 
sexta-feira, das 7h30min às 11h45min e 
das 13h às 17h30min, a sede será dispos-
ta com equipamentos e móveis doados. 
Para isso, já foi feito pedido junto a Re-
ceita Federal e empresas da cidade. Hoje, 
a estrutura utilizada é toda cedida provi-
soriamente por parceiros. A demanda é 
de computadores, impressoras, armários, 
cadeiras e mesa de reuniões.

Paralelo às atividades de estrutura-
ção da sede, Gisele também dá início ao 
fomento da cidadania fiscal através de 
ações específicas como análise de licita-
ções e acompanhamento de processos. 
A sede também oportunizará a capacita-
ção de voluntários, trabalhadas com uma 
agenda prévia. Além disso, acadêmicos 
da UCS utilizarão o OSBG para horas 
complementares.  Para o presidente Da-

niel Amadio, esta é a realização de um 
sonho que iniciou há 3 anos, quando o 
grupo de idealizadores conheceu o pro-
jeto em Maringá. “Adotamos a ideia, que 
maturou e hoje é uma realidade. Estamos 
felizes por conquistar mais uma etapa, 
seguindo a risca nosso cronograma de 
ações. Agora, intensificaremos o trabalho 
para, em setembro, fazermos a primeira 
prestação de contas”, destaca. Contatos 
com o OSBG podem feitos pelo e-mail 
bentogoncalves@osbrasil.org.br.

 O que é o OSBG 
O Observatório Social é uma insti-

tuição não governamental, sem fins lu-
crativos. Funciona como pessoa jurídica, 
em forma de associação, primando pelo 
trabalho técnico com uso de uma meto-
dologia de monitoramento das compras 
públicas em nível municipal, desde a 
publicação da licitação até o acompanha-
mento da entrega do produto ou serviço. 
A ação é preventiva no controle social dos 
gastos públicos.

Quatro requisitos são essenciais 
para o controle social e integram o es-
copo do Observatório Social, sendo eles: 
regime democrático, arcabouço legal por 
meio da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC 101/2000) e da Lei da Transparência 
(LC 131/2009), acessibilidade às informa-
ções e participação. Além disso, gestão 
pública, educação fiscal, ambiente de 
negócios e transparência são os quatro 
eixos de atuação do OSBG.

Além disso, o OS atua em outras 
frentes. Uma delas é a educação fiscal, 
demonstrando a importância social e eco-
nômica dos tributos e a necessidade do 
cidadão acompanhar a aplicação dos re-
cursos públicos gerados pelos impostos. 
A inserção da micro e pequena empresa 
nos processos licitatórios também é aten-
dida, contribuindo para a geração de em-
prego, para o aumento da concorrência 
e para a qualidade e preço nas compras 
públicas. O OS também contribui para a 
construção de Indicadores da Gestão Pú-
blica.

Observatório Social inicia análises de 
projetos e licitações do município 

Uma nova geração de profissio-
nais está chegando ao mercado de 
trabalho. São jovens entre 14 e 29 
anos, que iniciam a vida profissio-
nal em meio a grandes mudanças 
socioeconômicas. O perfil dessa 
nova geração - que cresceu pluga-
da, em plena sintonia com os inú-
meros avanços tecnológicos e com 
uma incrível facilidade de acesso à 
informação - não poderia ser mais 
dinâmico.

Segundo Thuany Thomé, Co-
ach e Diretora Administrativa do 
Instituto Bordin, esse jovens pos-
suem características bem específi-
cas desta geração. “São dinâmicos, 
gostam de desafios, possui muito 
conhecimento, habilidades com as 
novas tecnologias, desapego em 
relação às fronteiras geográficas e 
forte responsabilidade social (de-
monstram um posicionamento mais 
coletivo)”. Além disso, são dotados, 
em sua maioria, de um grande sen-
so empreendedor.

Outra característica desses jo-
vens profissionais é a desconcertan-
te facilidade em mudar de emprego 
e recomeçar. A nova geração rejeita 
trabalhos desagradáveis, monóto-
nos ou em locais que não sintam 
possibilidade de crescimento e va-
lorização. Muitos não compreen-
dem o atual modelo e hierarquia 
empresarial, e não os aceitam com 
passividade. Ansiosos, precisam re-
ceber constantemente avaliações, 
retornos em relação aos trabalhos 
executados e não se importam em 
trabalhar com pessoas de outras ge-
rações, contanto que seja de igual 
para igual.

Mas vale destacar que isso não 
está relacionado com arrogância 
ou insubordinação, mas em grande 
parte, com um anseio pela aquisi-
ção de conhecimento, pautada por 
igualdade e respeito e fluidez. “Afi-
nal, com a internet, eles conseguem 
aprender quase tudo de forma au-
tônoma. Então, é a experiência da 
troca com outros profissionais que 
vai oferecer um diferencial, uma vez 
que atualmente, eles conseguem 
acesso á informação através de uma 
infinidade de canais, de modo infor-
mal.”, frisa Thuany.

Trabalho e qualidade de vida

Segundo coach, nova geração deve 
transformar o conhecimento especializado 
em ação efetiva para obter sucesso  
Jovens que estão iniciando sua vida profissional buscam flexibilidade, 
dinamismo e qualidade de vida ligada ao trabalho

Outro ponto que fica evidente 
nesses jovens é o fato de importa-
rem-se muito mais com a qualidade 
do tempo de trabalho do que com 
a determinação de um objetivo 
estático, estendido até o final da 
vida. “Eles demonstram a capacida-
de de reconhecer oportunidades e 
agarrá-las sem receio, mas sempre 
buscando atrelar esse ímpeto ao 
prazer de fazer o que se gosta, à re-
alização profissional que vai muito 
além da questão financeira”, avalia 
a coach.

Os novos profissionais que 
estão chegando ao mercado car-
regam uma grande necessidade 
de sentir prazer no desempenho 
da atividade profissional que esco-
lheram, e essa característica está 
diretamente relacionada com uma 
exigência latente de manutenção 
da qualidade de vida, do bem-estar.

Esses jovens também não cos-
tuma dissociar locais e horários de 
trabalho, ou seja: eles estão conec-
tados o tempo todo e conseguem 
realizar suas atividades profissio-
nais a qualquer hora e em qualquer 
lugar, até mesmo deitados no sofá 
da sala de casa em pleno domingo. 
Por isso, a tendência de homes offi-
ce ou escritórios compartilhados é 
um caminho sem volta.

É um modo de trabalhar que 
veio para ficar, e que tende a assi-
milar esse novo comportamento, 
essa necessidade de flexibilidade 
de horários e fluxo livre para a cria-
tividade - afinal, segundo essa lógi-
ca, boas ideias não têm hora para 
chegar.

Alias, nesse ponto, surge a 
chave para compreender essa nova 
geração: flexibilidade.E Thuany 
ressalta  “Esses jovens profissionais 
podem oferecer muito às empre-
sas, mas também é preciso uma 
abertura substancial em relação à 
cultura empresarial para que essa 
geração consiga produzir de forma 
plena, usando todo o seu poten-
cial”. 

Poder e trabalho ao lon-
go da história

Thuany chama a atenção para 
o fato de que, ao longo da história, 
o poder foi se transformando. “No 

início dos tempos, era uma questão 
fisiológica: o mais forte e o mais rá-
pido é que detinha maior poder”. 
Ela explica que com o desenvolvi-
mento das civilizações, o poder 
passou a ser atrelado a heranças. 
“O rei governava com autoridade 
máxima, e outros podiam conseguir 
poder por sua ligação com ele. Já 
na era Industrial, capital era poder, 
e quem tinha acesso ao capital do-
minava o processo industrial. Mas 
hoje os tempos mudaram”, avalia.

Ela ressalta que hoje em dia, 
temos uma nova geração que está 
fortemente ligada ao conhecimen-
to “Hoje uma das maiores fontes do 
poder é derivada do conhecimento 
especializado, portanto os jovens 
que focarem em conhecimento es-
pecializado e tiverem habilidade 
para coloca-lo em prática, podem 
chegar muito longe”, ressalta. Mas 
alerta. “Eles deve ter consciência 
de que esse conhecimento é apenas 
um poder em potencial até que che-
gue às mãos de alguém com persis-
tência e habilidade suficientes para 
transformá-lo em ação efetiva”.

As dificuldades de adap-
tação – para ambos os 
lados

Mas a nova geração de profis-
sionais costuma sentir um choque 
em relação ao modelo tradicional 
de trabalho que, mesmo persistin-
do, já está em processo de trans-
formação. “A dificuldade entra nas 
questões de estabilidade, porque 
muitos desses jovens permanecem 
pouco tempo no mesmo empre-
go, e por ter tantas informações 
acabam por se tornarem um tan-
to generalistas e ansiosos”, avalia 
Thuany. E acrescenta. “Eles têm re-
sistência em entender que primei-
ro devem mostrar sua capacidade 
para depois sim ser promovidos e 
ganharem mais”. 

Ela esclarece. “Podemos dar 
um exemplo disso com o futebol. 
Primeiro o jogador mostra que é 
bom, e depois de comprovar sua 
competência pode ser escalado 
para a copa do mundo. No mercado 
de trabalho, estes jovens querem 
primeiro ser escalados para a copa 
para depois se desenvolverem, o 
que acaba gerando o sentimento 
de frustração”.

Por fim, vale lembrar que o 
mundo vem mudando numa velo-
cidade desconcertante e as adap-
tações acabam tendo que acom-
panhar essa agilidade. Mas a tal 
palavra chave – flexibilidade - tona-
-se necessária em ambos os lados: 
empregados e empregadores.

O reconhecimento dos pontos 
positivos e negativos, a tolerância 
e a identificação de potencialidades 
podem sim vir, tanto da parte dessa 
nova geração de profissionais quan-
to do mercado que o acolhe. Novos 
tempos, sem dúvida, pedem novas 
posturas, um novo olhar sobre o 
mundo que se apresenta. E quando 
isso acontece, o ganho acaba se es-
tendendo a todos os envolvidos.

Thuany Thomé destaca algumas características desses jovens profissionais: dinamismo, conheci-
mento e habilidades com as novas tecnologias, desapego em relação às fronteiras geográficas e 
forte responsabilidade social

Projetos do Fundo de Cultura 
podem ser inscritos a partir da 
próxima semana 

A partir da próxima terça-feira, 
18, podem ser realizadas as inscri-
ções para a seleção de projetos para 
o Fundo Municipal de Cultura (FMC). 
Neste ano, a administração municipal 
disponibilizará recursos financeiros 
na ordem de R$ 685.826,00, fixando 
um teto de até R$ 33 mil por projeto 
cultural concorrente. O evento de lan-
çamento do Edital 01/2017 ocorre na 
Sala Pública de Cinema da Fundação 
Casas das Artes, terça-feira, 18, às 18h. 
As inscrições podem ser feitas até o 
dia 25 de maio.

Toda a comunidade bento-gon-
çalvense representante dos diferen-
tes segmentos culturais, em especial 
a classe artística, pode participar do 
evento de lançamento. Na oportunida-
de, uma comissão formada por mem-
bros da Secretaria de Municipal Cultu-
ra e Conselho Municipal de Políticas 
Culturais fará a apresentação do do-
cumento explicando as alterações na 
redação em relação ao Edital 01/2016, 
assim como ficará a disposição para o 
esclarecimento de dúvidas.

Os recursos financeiros serão 
destinados a projetos que visem fo-
mentar, incentivar e estimular a pro-
dução artística e cultural material e 

imaterial do município, apresentados 
por pessoas físicas e pessoas jurídicas, 
de direito público e privado, com ou 
sem fins lucrativos e que estejam em 
conformidade com o edital e com a 
Lei Municipal nº 5.467/12 e com a Lei 
Municipal nº 5912/2015.

Os concorrentes podem inscre-
ver projetos de promoção às áreas de 
artes cênicas, visuais ou plásticas; au-
diovisual, áudio e materiais derivados; 
música; literatura, poesia e leitura; 
patrimônio histórico artístico e cultu-
ral (bens materiais e imateriais); e fol-
clore, culturas populares, tradicionais 
e etnias.

O edital pode ser retirado pelo 
proponente na Secretaria Municipal 
da Cultura, das 8h30 às 11h30 e das 
14h às 17h30, contendo dispositivo 
de memória (pen drive) para a grava-
ção dos arquivos. Ou então, no site 
www.bentogoncalves.rs.gov.br, na aba 
da Secretaria Municipal da Cultura ou 
no site da Secretaria da Cultura/Fun-
dação Casa das Artes.

O FMC financiará até 100% do 
custeio de cada projeto aprovado. 
O resultado dos recursos e projetos 
aprovados será divulgado no dia 30 de 
outubro de 2017.
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Escolas públicas participam de 
projeto educativo em universidade
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio 
desenvolvem atividades interativas no campus 

Uma série de atividades dire-
cionadas a estudantes a partir do 
sétimo ano do ensino fundamen-
tal e os três anos do ensino mé-
dio estão sendo desenvolvidas no 
Campus Universitário da Região 
dos Vinhedos, com o objetivo de 
incentivá-los a conhecer o am-
biente universitário e vivenciar a 
atmosfera científica e cultural co-
mum a uma instituição de ensino 
e pesquisa.

Palestras, bate-papos, ativida-
des interativas, oficinas, competi-
ções e práticas nos laboratórios, 
fazem parte das práticas interdis-
ciplinares propostas pelos profes-
sores do campus aos visitantes.

Práticas 
Interdisciplinares

A primeira escola a participar 
desse projeto foi o Instituto Esta-
dual de Educação Cecília Meireles. 
Os alunos estão envolvidos em 
duas atividades: “Mão Iluminada” 
e “Roleta do Conhecimento”, que 
se realizam às sextas-feiras de ma-
nhã e são coordenadas pela pro-
fessora Roselice Parmegiani.

Conforme explica a professora 
Roselice, as duas atividades estão 
engajadas no projeto EngFut – En-
genheiro do Futuro, que tem por 
intuito encantar os estudantes do 
ensino médio para cursos superio-
res nas áreas de exatas, especial-
mente as engenharias. 

“Existe no Brasil uma gran-
de demanda por mais e melhores 
engenheiros em todas as áreas e 
uma forma de atrair os alunos para 
estes cursos é propiciar-lhes vivên-
cias e experiências instigantes e 
desafiadoras”, salientou a coorde-
nadora.

Aprendizagens com 
sentido

Na atividade “Mão Iluminada”, os 
alunos do 2º ano do ensino médio 
produziram, no laboratório de 
Química, uma mão de poliuretano 
e, no laboratório de Engenharia 
Elétrica, construíram os circuitos 
elétricos para o acionamento de 
led’s nos dedos da mão.

Para compreenderem melhor 
a experiência, os alunos tiveram 
que retomar importantes conteú-
dos de Física e Química, tais como, 
circuitos elétricos e seus elemen-
tos, fontes de energia, reações 
químicas, densidade, polímeros, 
dentre outros. “A garotada colo-
cou a ‘mão na massa’ e divertiu-se 
fazendo soldagens e diversos ex-
perimentos”, comemora Roselice.

Já os estudantes do 3º ano, 
por sua vez, construíram a “Ro-
leta do Conhecimento”, um jogo 
eletrônico inédito criado pelos 
acadêmicos de Engenharia e pe-
los técnicos Francisco Telöken e 
Luciano Salerno. Circuitos elétri-
cos foram conectados a uma placa 
previamente construída para ali-
mentar led’s piscantes de maneira 
aleatória. 

O jogo eletrônico mede ba-
timentos cardíacos e é aciona-
do com batidas de palmas. Para 
concluir a atividade, os alunos 
colaram a placa em uma base de 
madeira, criaram uma arte com pi-
rografia e testaram seus conheci-
mentos gerais em uma brincadeira 
com a roleta.

“Com certeza, estudar Mate-
mática, Física e Química torna-se 
muito mais interessante quando 
atividades interdisciplinares e con-
textualizadas são promovidas para 
dar sentido à aprendizagem, pois 
os alunos conseguem estabelecer 
relações próximas com o seu co-
tidiano, suas vivências e seus co-
nhecimentos prévios”, conclui a 
professora Roselice.

Atividade “Mão Iluminada” utilizou circuitos elétricos

Depois de uma denúncia, de 
uma professora que não quis se 
identificar, que a Escola Municipal  
Professora Liette Pozza, não está 
com o quadro completo de profes-
sores desde o dia 20 de fevereiro 
e que os alunos estão sendo preju-
dicados. A reportagem da Gazeta 
constatou que faltam educadores 
de artes, além de profissionais das 
séries iniciais. “Estamos bastante 
indignadas com tudo isso, e já está 
fazendo dois meses do início do ano 
letivo e ainda não estamos com o 
quadro completo de professores. A 
Smed só enrola, diz que vai nomear 
concursados. Eles tiveram dois me-
ses para fazer isso, mas esperaram 
começar as aulas”, desabafa.

A falta de professores, de acor-
do com ela, prejudica o aprendizado 
dos alunos, mas mesmo sem profis-
sionais, educadores de outras áreas 
suprem a deficiência do quadro. “Os 
pais não reclamam porque os alunos 
são atendidos. A escola sempre dá 
um jeito para gerenciar. Eu traba-
lhou durante um mês de graça para 
o município. Todas trabalhavam 20 
horas para compensar falta de pro-
fessores. É um descaso do poder pú-
blico”, comenta.

A escola Professor Noely Cle-
mente de Rossi também havia re-

Secretária de educação admite que desde janeiro está cha-
mando profissionais. Dos 233 concursados chamados, assu-
miram apenas 120

Rede municipal com falta de 
professores depois de 35 dias de aula

gistrado deficiência no quadro de 
educadores no início do ano, mas o 
problema, segundo a direção já foi 
resolvido.

A Gazeta entrou diversas vezes 
em contato com a diretora, mas em 
todas as oportunidades a informa-
ção era de que a profissional estava 
em “reunião”.

Um pai que não se identificou 
revela que seu filho tem reclamado 
por não ter um professor para au-
xiliar nas tarefas da escola. “Eu tra-
balho todo o dia, e quando chego 
em casa sempre converso com meu 
filho, que desde o início das aulas 
me fala que não tem professor de 
artes”, afirma.

O descontentamento do pai, 
não é apenas pelo filho, mas, segun-
do ele, por outras crianças que estu-
dam com ele. “Só quero que profes-
sores qualificados possam possam 
fazer a parte deles, não podemos 
ficar com esse déficit por tanto tem-
po”, diz.

A explicação da secretária
A secretária de educação, Iraci 

Vasques se negou por diversas ve-
zes, em várias tentativas, de conver-
sar com a reportagem, limitando-se 
depois de muita insistência em res-
ponder laconicamente por escrito 

os questionamentos sobre falta de  
profissionais nas escolas do muni-
cípio. 

Em uma nota desconexa a se-
cretária escreveu: “ Desde o mês de 
janeiro estamos chamando profissio-
nais para fechar os quadros das es-
colas. Chamamos concursados, pou-
cos assumiram, pois eram de outros 
municípios.Chamamos dos contratos 
temporários remanescentes, ninguém 
assumiu. Passamos a contemplar regi-
mes suplementares, e nesta data está 
faltando apenas três professores, um 
da parte diversificada, um de anos 
iniciais e um de educação física. Na 
referida escola está faltando o da par-
te diversificada, mas eles têm atendi-
mento com a professora titular.

Foram 233 pessoas chamadas e 
assumiram apenas120 profissionais.”

Quando a reportagem foi che-
car a informação surpreendente que 
o município está em déficit de  113 
profissionais em sala de aula - se-
gundo os cálculos da nota enviada 
à redação - , a Secretária não repon-
deu às investidas e a assessora Cibe-
le Zardo, que atendeu ao telefone, 
disse que a informação da secretá-
ria estava errada e que não faltavam 
tantos professores assim, mas não 
passou a ligação para Iraci Vasques.

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul (IFRS) abriu, nesta se-
mana as inscrições para o processo 
seletivo de estudantes, com um to-
tal de 1.295 vagas em cursos técni-
cos e superiores gratuitos em nove 
municípios do Rio Grande do Sul.

O campus de Bento Gonçalves 
estará ofertando, ao todo, 130 va-
gas em quatro cursos diferentes: 
Técnico em administração, Técnico 
em Hospedagem, Bacharelado em 
Agronomia e Licenciatura em Peda-
gogia.  As provas serão aplicadas no 
dia 4 de junho e o início das aulas 
ocorrerá no segundo semestre de 
2017. 

As inscrições podem ser feitas 
até o dia 9 de maio, pelo site ingres-
so.ifrs.edu.br ou nos campi, que dis-
ponibilizarão computadores conec-
tados à internet para os candidatos.

A taxa de inscrição custa R$ 
35,00 (trinta e cinco reais) para os 
cursos técnicos e R$ 50,00 (cin-
quenta reais) para os superiores. É 
possível solicitar isenção da taxa, no 

Abertas as inscrições para 130 vagas no IFRS
período de 3 a 19 de abril (informa-
ções no Edital 21/2017, disponível 
no Portal de Ingresso).

Enem e Sisu
Além do processo seletivo pró-

prio, outra forma de ingresso nos 
cursos técnicos subsequentes do 
IFRS é utilizando a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
a partir do ano de 2009. Para isso, 
no momento da inscrição (que será 
feita pelo site ingresso.ifrs.edu.br), 
o candidato deverá optar por uma 
das alternativas: ingresso mediante 
“prova e nota do Enem”; apenas por 
“nota do Enem”; ou “somente pro-
va”.

No caso de optar por “prova 
e nota do Enem” ou por “nota do 
Enem”, ele deve indicar o ano que 
deseja o aproveitamento (entre 
2009 e 2016).  A primeira alternati-
va significa que o candidato fará a 
prova do Processo Seletivo próprio 
do IFRS, no dia 4 de junho, mas tam-
bém tem a possibilidade de utilizar 
a nota do Enem, concorrendo nas 

duas modalidades. Se optar apenas 
por nota do Enem, o candidato não 
necessita realizar a prova no dia 4 
de junho.

Para os cursos superiores, além 
do processo seletivo próprio do 
IFRS, a outra possibilidade de in-
gresso é concorrer a uma vaga atra-
vés do Sistema de Seleção Unificada 
(SISU), aguardando as inscrições e as 
orientações, que são definidas pelo 
Ministério da Educação (MEC).

Cursos Ofertados em Ben-
to Gonçalves: 

Técnico em Administração - noi-
te, 15 vagas no Processo Seletivo do 
IFRS + 15 vagas pelo Enem.

Técnico em Hospedagem - tar-
de, 15 vagas no Processo Seletivo do 
IFRS + 15 vagas pelo Enem.

Bacharelado em Agronomia - 
matutino e vespertino, 15 vagas no 
Processo Seletivo do IFRS + 15 va-
gas pelo SiSU.

Licenciatura em Pedagogia - 
noite, 20 vagas no Processo Seletivo 
do IFRS + 20 vagas pelo SiSU.
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Projeto social recebe contribuições do 
Imposto de Renda até final deste mês

Muitos contribuintes questio-
nam-se sobre a efetividade da apli-
cação dos valores arrecadados anu-
almente pelo Governo Federal com o 
Imposto de Renda. Quem faz a desti-
nação de parte da contribuição para 
entidades locais tem a oportunidade 
diferenciada de conferir, na prática, 
como a utilização dos recursos auxilia 
quem precisa.

A Associação Amigos da Criança, 
por meio do Projeto Esperança/Pelo-
tão Curumim, é uma das beneficiadas 
pela ação do Leãozinho do Bem. Os 
recursos recebidos com a arrecada-
ção do percentual do IR são utiliza-
dos para manutenção das atividades 
desenvolvidas desde 1996, entre elas 
a inclusão social de jovens, com ida-
des entre 12 e 17 anos, em situações 
de risco e vulnerabilidade social.

Cerca de 40 adolescentes são 
atendidos no 6º Batalhão de Comu-
nicações (6º BCOM), recebendo ma-
terial escolar e esportivo, além da 
assistência de uma psicóloga e de 
uma professora de Educação Física. 
“O recurso vindo do projeto Leãozi-
nho do Bem faz toda a diferença no 

desenvolvimento do trabalho. É fun-
damental, mudou a nossa realidade”, 
avalia o coordenador do projeto, sar-
gento Gelson Luis Scalco.

Os participantes do Pelotão 
Curumim recebem uniforme comple-
to, duas refeições diárias, assistên-
cia médica, odontológica, religiosa, 
psicológica e social, aulas de reforço 
escolar, educação física, exercício da 
cidadania e cursos profissionalizantes 
que tem como objetivo oportunizar a 
futura inserção destes jovens no mer-
cado de trabalho.

As atividades ocorrem de janeiro 
a fevereiro, todas as quartas-feiras, e 
de março a dezembro, de segunda à 
sexta-feira, das 12h. às 17h, sempre 
no contraturno escolar. Além disso, 
são encaminhados para vagas do pro-
grama Jovem Aprendiz.

O Pelotão Curumim é uma inicia-
tiva do Exército Brasileiro, realizado 
pelo 6º BCOM de Bento Gonçalves, 
em conjunto com a Prefeitura Munici-
pal, Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (COMDI-
CA), Associação Amigos da Criança e 
o apoio de entidades representativas 

da comunidade bentogonçalvense e 
da Serra Gaúcha.

Entidades aptas a receber o 
benefício do projeto Leãozinho 
do Bem:
– Associação Amigos das Crianças (Pe-
lotão Curumim)
– Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB)
– Associação Atlética de Bento Gon-
çalves (AABG)
– Associação Bento-gonçalvense de 
Convivência e Apoio à Infância e Ju-
ventude (ABRAÇAÍ)
– Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE)
– Associação dos Deficientes Físicos 
de Bento Gonçalves (ADEF)
– Associação dos Deficientes Visuais 
de Bento Gonçalves (ADVBG)
– Associação dos Surdos de Bento 
Gonçalves (ASBG)
– Associação Integrada ao Desenvol-
vimento Down (AIDD)
– Bento Vôlei
– Círculo Operário
– Fundação Todeschini
– Lar da Caridade

8 milhões de pessoas já sacaram R$ 12,3 bilhões 
do FGTS inativo, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal já 
pagou mais de R$ 12,3 bilhões para 
cerca de 8 milhões de trabalhadores 
beneficiados pela Medida Provisória 
763/2016. O cálculo considera a soma 
das fases liberadas até o momento. 

Com relação ao pagamento da se-
gunda fase das contas inativas do FGTS, 
a Caixa informa que o valor pago, entre 
os dias 08 e 10 de abril, alcançou R$ 6,2 
bilhões, o equivalente a 55% do total, 
de R$ 11,2 bilhões previstos na segunda 
fase.O valor inclui também os créditos 
em conta realizados no sábado (08).

O número de trabalhadores nasci-
dos em março, abril e maio que já sa-
caram os recursos das contas do Fundo 
referente à MP 763/2016 superou 4,3 
milhões e representa 56% dos 7,7 mi-
lhões de pessoas nascidas no período.

Nascidos em janeiro e fevereiro (pri-
meira fase):

Entre os dias 10 de março e 10 de 
abril, a CAIXA registrou o pagamento 
de mais de R$ 6,1 bilhões relativos às 
contas inativas do FGTS para os 3,7 
milhões trabalhadores nascidos em ja-
neiro e fevereiro de acordo com a MP 
763/2016.

O valor equivale a 88% do total ini-
cialmente previsto (R$ 6,96 bilhões) e 
aproximadamente 77% dos trabalhado-
res (4,8 milhões).

Atendimento especial na quinta-feira 
(12):

Em razão do fluxo de atendimento 
acima do esperado em algumas regiões 
do país, a CAIXA abrirá 1.305 agências 
também nesta quinta-feira (13) com 2 
horas de antecedência.   

Nos locais em que os bancos abrem 
às 9h, a CAIXA abrirá a partir das 8h e o 
fechamento acontecerá às 16h.

Quem pode sacar o FGTS pela MP 
763/16

O empregado que foi demitido por 
justa causa e está com ação na Justiça 
pode sacar o FGTS?

A MP 763/16 autorizou o saque do 
FGTS das contas vinculadas a contrato 
de trabalho extinto até 31 de dezembro 
de 2015.

Assim, mesmo questionando as 
causas da rescisão no judiciário não há 
impedimento da movimentação do FGTS 
vinculado a esse contrato de trabalho.

Quem tem várias contas do FGTS 
paradas por pedido de demissão e em 
31.12.2015 estava trabalhando como 
empregado pode sacar o saldo das con-
tas?

O fato de estar empregado não im-
pede o saque das contas vinculadas do 
FGTS de contratos de trabalho anterio-
res. 

Do contrato de trabalho vigente 
a MP 763/16 não trouxe qualquer alte-
ração e valem as regras que já existiam 
(saque para a casa própria, doença grave 
e etc.

O trabalhador que tem mais de uma 
conta do FGTS vinculada a contratos de 
trabalho extintos antes de 31/12/2015 
pode efetuar o saque em todas, pois a 
MP não limitou o número de contratos 
de trabalho. A condição é de extinção 
até 31/12/2015.

Quem pediu as contas no mês de 
junho de 2016, terá direito ao saque?

Não. Quem teve a extinção do con-
trato de trabalho após 31/12/2015 so-
mente movimentará o FGTS se a rescisão 
do contrato de trabalho for por dispensa 
sem justa causa ou nas outras hipóteses 
já existente de compra de imóvel, doen-
ça grave e etc…

O Fundo de Garantia é o tempo de 
serviço do trabalhador sendo que já é 
algo que desconta do próprio em folha?

Não. O FGTS não é descontado da 
remuneração do trabalhador. Ao con-
trário, sobre o valor da remuneração do 
trabalhador o empregador deve “pagar” 
mais 8%.

O pagamento não ocorre direta-
mente ao trabalhador, mas em depósito 
em conta vinculada.

Marcelo Kato , Vanderlei Mucelin e Shunyaku Sugai, representantes da Tecni-
fio, na FIMMA 2017

Juíza realiza audiência com idoso 
em praça de Bento Gonçalves

Audiência inusitada

A Juíza da 3ª Vara Cível da comar-
ca de Bento Gonçalves, Romani Tere-
zinha Bortolas Dalcin, realizou uma 
audiência inusitada na tarde da última 
terça-feira, 11/4. Em uma ação movida 
pelo Ministério Público Estadual, que 
pede a interdição de um idoso, a ma-
gistrada realizou a primeira etapa do 
processo, uma entrevista de interro-
gatório, na Praça da Igreja São Roque, 
em Bento Gonçalves.

Acompanhada do Promotor Alé-
cio Nogueira, a magistrada foi à procu-
ra do idoso em sua residência. Porém, 
informada que ele estaria na praça da 
cidade, resolveu ir até o local para 
realizar a audiência. Segundo a Juíza, 
“esse tipo de proatividade reforça a 
crença de que a Justiça deva ir onde 
estão os que mais precisam dela”. 

Seguindo o que diz o Art. 751 

do novo CPC, que prevê que caso o 
interditando não possa comparecer 
perante o Juiz este deve se deslocar 
ao local onde ele estiver, a Juíza reali-
zou a entrevista. O objetivo é pergun-
tar à pessoa que passa pelo processo 
de interdição acerca de sua vida, ne-
gócios, bens, vontades, preferências 
e laços familiares e afetivos - além 
do que mais parecer necessário para 
convencimento quanto à capacidade 
do interditando para praticar atos da 
vida civil.

A entrevista foi realizada e ago-
ra o processo de interdição, que está 
nos passos iniciais, prosseguirá para a 
produção de prova pericial que com-
prove que o interditando não tem ca-
pacidade de praticar atos da vida civil.

A ação tramita em segredo de 
Justiça.

Magistrada e Promotor dirigiram-se à praça da cidade para entrevistar o idoso, na 
presença dos filhos
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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.

(2)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. 

(2)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.

(4)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

(2)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.

(4)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.

(2)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.

(3) 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..

(2)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.

( 2 ) 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

(4)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.

(4)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 pá-
tio gramado, toda 
cercada. Piscina 
aquecimento so-
lar. Valor R$ 45 
por pessoa. Pre-
ço especial para 
grupos acima de 
12 pessoas. Re-
serva 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 
coberta, patio 

96692001

Alugo parte infe-
rior no bairro Zatt, 
1 dormitório, ba-
nheiro, sala e co-
zinha 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 parte 
inferior, localiza-
da no Bairro San-
ta Rita, próximo 
ao colégio Bom 
retiro. Moradia 
com dois dormi-
tórios, sala, co-
zinha e banheiro 
grande com pos-
sibilidade para 
área de serviço. 
Valor: R$ 470,00. 
I n t e r e s s a d o s , 
entrar em conta-
to pelo telefone: 
Imoças, mobília 
nova, lavanderia, 
geladeira, GLP, 
chuveiro, inter-
net. Próximo a 
F E R V I - U C S . 
Fone: 3451-3716 
ou 9642-5833, 
com Adair.

(3)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 banhei-
ros, sala e cozi-
nha mobiliados, a 
casa totalmente 
cercada e com 
m o n i t o r a m e n -
to 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 cerca-
da. Piscina com 
aquecimento so-
lar. Própria para 
grupos com mais 
de 12 pessoas. 
Valor por pessoa: 
R$ 50,00. Re-
serva pelo fone:  
(54)99955-7550 
ou (54)3019-
4569. (ligar usan-
do 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.

(2)Alugo casa na 
parte inferior com 
2 quartos, sem 
garagem. Bair-
ro Glória. Valor 
R$ 580,00 (pre-
ferencialmente) 
sem crianças. 
Pede-se um ava-
lista com imóvel 
próprio. Tratar 
pelo fone 99184-
0278. 

(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 
no bairro Univer-
sitário, perto da 

cercado. Valor 
a combinar. Tel 
34511365 com 
Ivanir 

Alugo casa 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro e 
área de serviço. 
Bairro universi-
tário, próximo ao 
IC Rodas. Valor 
R$ 550,00. Fone: 
9191-5568

(4)ALUGO CASA 
2 QUARTOS 
BAIRRO GLO-
RIA.... 500,00

Alugo casa par-
te inferior, 2 dor-
mitórios, sala, 
cozinha, área 
de serviço, ba-
nheiro. Rua Au-
gusto Tonello, 
Borgo, loteamen-
to São Paulo. 
Fone: 9664-7962 
Whats 9906-
6866

Alugo casa 3 pe-
para casal, direto 
com o proprie-
tário, entrar em 
contato com o 
Whatsapp: 8171-
0700 ou 3451-
8342.

(2)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

(4)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

(4)Aluga-se casa 
no Zatt, dois 
quartos, sala, 
cozinha e área 
de serviço, mais 
info telefone (54) 

2710.

( 2 ) 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

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

(3)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

(4)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
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UCS. CONTATO: 
(54)99557550

(3)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.

(3)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, sem 
garagem. Valor 
500,00 interes-
sados entrar em 
contato 054-
99654-5963

(4)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, sem 
garagem. Valor 
530,00 interes-
sados 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 

terreno pronto 
para a constru-
ção, escritura-
do. 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

(3)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 , 
chu r 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.

Vende-se uma 
casa de dois 
pisos, 1.200m², 
no bairro Fena-
vinho, valor a 
combinar. Tra-
tar 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, valor 
a combinar.
Tratar pelo fone 
(54)9942-7799.

(2)Vendo casa 
mixta no bairro 
São Francisco 
com dois pi-

sos: 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 alve-
naria 12x15, 
terreno de es-
quina, com cin-
co moradias, já 
alugada. Bairro 
Santa Hele-
na 2. Valor R$ 
850.000,00. In-
teressados pelo 
fone: 9980-
9936

Vendo casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, co-
zinha, banhei-
ro, lavanderia, 
área de serviço 
e 2 garagens. 
Localizada no 
Bairro Pomaro-
sa II. Valor R$ 
80 mil à vista. 
Fones: 9683-
3569 ou 9211-
8417.

(4)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 alve-
naria 12x15, 
terreno de es-
quina, com cin-
co moradias, já 

alugada. Bairro 
Santa Hele-
na 2. Valor R$ 
850.000,00. In-
teressados pelo 
fone: 9980-
9936

Vendo casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, co-
zinha, banhei-
ro, lavanderia, 
área de serviço 
e 2 garagens. 
Localizada no 
Bairro Pomaro-
sa 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 
pinheiros, escri-
tura, luz e água.

Vendo casa de 
madeira 7x8, 
sala, cozinha, 
2 quartos e 
banheiro. Ter-
reno 270 m2; 
localizada na 
Linha Cam-
pinhos, Roca 
Sales,a 200m 
do Rio Taqua-
ri. Ótima para 
veraneio. Va-
lor 45.000.00. 
Fone (54) 
96315029

Vendo casa 
localizada no 
bairro São 
Francisco com 
2 quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço com 
churrasqueira, 
garagem para 
2 carros mais 
porão com 
1quarto, sala 
e cozinha jun-
tos e banheiro. 
Valor 210,000 
aceito carro 
e terreno na 
praia, podendo 
ser financia-
da . Contato 
5 4 8 4 0 5 5 0 5 9 

(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.

(3)Alugo casa 
parte inferior 
nova 1º aluguel 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, sem 
garagem. Valor 
600,00 interes-
sados entrar em 
contato 054-
99654-5963.

(3)Alugo Casa 
em Imbé, com 
3 quartos, uma 
suíte com ba-
nheiro, banheiro, 
sala, cozinha, 
todo mobiliado. 
Alugo para fes-
tas do fim de ano 
(10 dias). Valor à 
combinar. Con-
tato: 9969-3200 
com Carolina

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 
churrasqueira. 
R$ 500,00. CON-
TATO: 9954-7149

com Mari

Vendo residen-
cia no lot Al-
thaus em São 
Roque, com 
214m2 de area 
construida e 
o terreno com 
384m2 plano. 
2 moradias in-
dependentes . 
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 as-
falto. Contato: 
9 9 9 8 1 - 1 7 3 8 / 
9 9 9 2 3 - 8 9 9 8 / 
3453-1165

( 3 ) Ve n d e - s e 
terreno locali-
zado no bairro 
São Valentim/ 
Bento Gonçal-
ves, localizado 
torno de 1 km 
da escola muni-
cipal. Valor R$ 
100.000,00, tra-
tar pelo telefone 
54996451334

Vendo terreno 
bairro imigran-
te 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 madei-
ra, vigamento 
com lage. Va-
lor R$ 110mil, 
aceito carro 
no negócio. 
Fones: 9621-
8 8 1 9 / 9 1 6 2 -
2393

Vendo terreno 
12x35 no lo-
teamento São 
Valentim, bem 
localizado com 
excelente vista. 
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 
Roberto.

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$ 
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar 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 alve-
naria de 70 m² 
com luz, água 
potável, açude 
e terra cultiva-
da. Localizada 
no município 
de Boa Vista 
do Sul. Conta-
to:9610-4693

Alugo um terre-
no de 5.000m², 
podendo ser 
total ou parcial, 
na BR 470, pró-
ximo a vinícola 
Gran Legado 
em Garibaldi.
Valor a combi-
nar. Tratar pelo 
fone: (54) 3055-
3113.

(3)Vendo ter-
reno no Bairro 
Glória, parte 
URBANA do 
Vale dos Vinhe-
dos, 2.000 m 
da Pipa Pórti-
co, 200 m antes 
da da Peculiare 
Vinhos Finos, 
13,5 m de frente 
x 15 m  fundos, 
ótima vizinhan-
ça, lugar calmo,  
R$ 70.000,00. 
Fone: 9606 
0268, com Pau-
lo.
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nha em ma-
deira com  
2,10mt  com-
primento, pia 
de granito, 
duas cubas 
de inox e 
mais o aéreo. 
Valor = R$ 
1200,00 Fone 
para contato: 
3452-2727

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

(3)Vendo ma-
quina foto-
gráfica digital 
marca usada 
sony cyber 
shot 6,0 mega 
pixels, valor 
85,00 tratar 
99197-7163

( 4 ) V e n d o 
mesa de vidro 
triangular com 
base de ma-
deira e tubo. 
R$ 300,00. 
Fone: 3452-
2107

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

(3)Vendo ca-
deira de praia 
dobrável, tipo 
espreguiça-
deira, usa-
da, cor azul e 
branca – valor 
60,0 – tratar 
99197-7163

(3) Cadeira 
giratória. 5 
Cadeiras cro-
madas. Va-
lor a combi-
nar Contato: 
Daniel (54) 
9202-7272

(3)Vendo ma-
quina foto-
gráfica digital 
usada sony 
cyber shot 
14,1 mega pi-
xels, 4x zoom 
preta – valor 
200,0 tratar 
99197-7163

( 3 ) V e n d o 
churrasqueira 

portátil marca 
Mor Rodeio 
c o m p l e t a , 
usada, valor 
100,0 tratar 
99197-7163

(3)Vendo bota 
de nobuk, tipo 
bull terrier (p/ 
trilha), nº 35, 
usada, valor 
80,0  - tratar 
99197-7163

(3) Vendo 2 
ternos com-
pletos tama-
nhos médios, 
1 cinza outro 
bege, valores 
90,0 e 150,0 
r e s p e c t i v a -
mente, tratar 
99197-7163

(4)Compro ou 
troco por bici-
cleta, supor-
te para duas 
b i c i c l e t a s .
tratar fone-
84270337

(3) Vendo (3)
Vendo ma-
quina de fa-
zer sabone-
te artesanal 
marca Rimaq 
nova pouco 
uso interessa-
dos entrar em 
contato pelos 
fones 99178-
1957 ou 
99977-1957. 
Valor 1,800.

( 3 ) V E N D O 
TÍTULO DO 
CLUBE CAÇA 
E PESCA, 
TEL 99911-
8487.

(3) Vendo 
três janelas 
grupias com 
grade e vi-
dro. Fone: 
3451-2921 ou 
99620-4168

( 2 ) V E N D O 
armário de 
madeira duas 
portas infe-
riores e duas 
portas supe-
riores, bom 
estado R$  
150,00, um 
balcão de ma-
deira 4 portas 
com gave-
tas R$80,00 
mesa de 
madeira de 

6 lugares 
R$180,00  te-
lefone para 
c o n t a t o 
TRATAR 54 
96090023

(3)Vendo má-
quina de cos-
tura e borda-
do em bom 
estado, mar-
ca Finger, 
R $ 4 0 0 , 0 0 . 
Fone 3055 
2583 ou 
996268735

(4) Vendo su-
tiã de ama-
mentação da 
yoga M pou-
co uso.R$ 
20,00 fone. 
991462104

(4) Vendo 
b r i n q u e d o s 
para menino 
, ótimo esta-
do, Valores de 
R$ 3,00, 5,00 
10,00 , 15 e 
R$ 20,00 fone 
991462104

(3)Vendo re-
junte para 
azulejo e piso, 
cor branca, 
marca por-
tokol, top flex, 
15 kg, valor 
60,0 – tratar 
99197-7163

(3) Vendo 11 
tubos de aço 
carbono de 
6 metros de 

comprimento, 
diâmetro de 
4 polegadas, 
3,35mm es-
pessura, usa-
dos, inteiros, 
não foram fu-
rados, valor 
136,0 cada 
um – tratar 
99197-7163

(4) Vendo mo-
nitor de com-
putador de 
LCD Sansung  
Syncmaster 
17 polegadas,  
usado, em 
bom estado e 
funcionando, 
valor 180,0 
– tratar 9197-
7163

(4)Vendo es-
tabilizador de 
computador 
de 800va de 
potencia, usa-
do, Tektron 
– valor 65,00 
– tratar 
99197-7163

( 3 ) V e n d o 
mesa de ma-
deira (mdf)  
usada, para 
e s c r i t ó r i o , 
m e d i n d o 
2,50x1,05, cor 
amadei rado 
claro,  valor 
350,0 – tratar 
99197-7163

(3) Ven-
do 1 portão 

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

(3)Vendo 2 
sacos de 20 
kg cada, de  
rejunte para 
piso e azulejo, 
portokol, bege 
claro, valor 
total 50,0 – 
tratar 99197-
7163

V e n d e - s e 
mercado em 
Cotiporã, boa 
local ização, 
ótima clien-
tela, barba-
da. Tratar 
pelo fone (54) 
99626-8735

Localização, 
ótima cliente-
la, barbada. 
Valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: 
(54) 99626-
8735

Compro boti-
jão de gás de 
13kg, tratar 
pelo fone (54) 
99915-2783

Alugo pavi-
lhões de 40 à 
400mts². Tra-
tar pelo fone: 
(54) 99915-
2783

Cumpom de desconto
Para novos assinantes

30%
Compareça no Jornal Gazeta com esse cupom e ganhe 30% de 
desconto na sua assinatura anual!!

(1) Vendo má-
quina de bor-
dado indus-
trial, marca 
chinesa, R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
99626-8735 

(2) Vendo 
portão 2,50 x 
2,40  com mo-
tor semi novo 
no valor de 
R$ 1800,00. 
Interessados 
entrar em con-
tato pelo fone: 
3452-2727

( 4 ) V e n d o 
c o n s ó r c i o 
c o n t e m p l a -
do. Quero R$ 
11.000 mais 
65 vezes de 
R $ 3 9 6 , 0 0 
, no total 
R$25.000,00. 
Sem juros e 
a carta pra 
retirar é de 
R$29,000,00. 
Telefone: (54) 
99939-6585 

(2)Compro es-
coras novas 
ou usadas, 
3,5 compri-
mento. Fone: 
9982-2222

(3)Vendo pia 
sem o balcão 
e um aereo 
com espe-
lho com lam-
pada embu-
tida e uma 
porta bege 
usado. R$ 
100,00. Fone 
991462104.

(3) Vendo 
dois box para 
b a n h e i r o . 
Fone: (54) 
3451-2921 ou 
99620-4168

(2)Vendo apa-
relho de nebu-
lização inalar 
compact  usa-
do, em bom 
estado,  valor 
80,0 – tratar 
99197-7163

(4)Vendo bal-
cão de cozi-

(2)Vendo cen-
trifuga de frutas 
usada, em bom 
estado,  marca 
walita tutti frut-
ti, valor 120,0 
– tratar 99197-
7163

(2)Vendo multi 
processador de 
alimentos, mar-
ca walita más-
ter plus usado, 
em ótimo esta-
do,  valor 180,0 
– tratar 99197-
7163

(2)Vendo tele-
visor 20 pole-
gadas, usado, 
Philips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
99197-7163

(2)Vendo tele-
visor 29 pole-
gadas, usado, 
Sony, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
99197-7163

(2)Vendo ca-
feteira elétrica 
usada marca 
eletrolux azul 
bic, em bom es-
tado, valor 60,0 
– tratar 99197-
7163

(3) Vendo mo-
nitor de compu-
tador de LCD 
Sansung  Sync-
master 17 pole-
gadas,  usado, 
em bom estado 
e funcionan-
do, valor 180,0 
– tratar 9197-
7163

(3)Vendo es-
tabilizador de 
computador de 
800va de po-
tencia, usado, 
Tektron – valor 
65,00 – tratar 
99197-7163

(2)Vendo mesa 
de madeira 
(mdf)  usada, 
para escritó-
rio, medindo 
2,50x1,05, cor 
amadeirado cla-
ro,  valor 350,0 
– tratar 99197-
7163

(2) Vendo 1 
portão de ferro, 
pia de banhei-
ro com colu-
na. Fone: (54) 
3451-2921 ou 
99620-4168

(2)Vendo 2 sa-
cos de 20 kg 
cada, de  re-
junte para piso 
e azulejo, por-
tokol, bege cla-
ro, valor total 
50,0 – tratar 
99197-7163
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(2) Vendo apa-
relho de para-
bolica orbisat 
sem o controle 
valor 60,00-tra-
tar fone-
996150116.

Vendo cadei-
ra Galzerano 
verde até 25kg 
para carro. R$ 
240,00. Tratar 
pelo fone: 8427-
0337

(3)Vendo ge-
ladeira Eletro-
lux 360 litros 
duplex branca 
em ótimo es-
tado, valor R$ 
650,00, tratar 
fone 91046294.

Vende-se fo-
gão a gás de 
6 bocas. Valor 
R$ 250,00. F: 
9155-2607

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

Vendo ar Split 
12.000 marca 
Midea, quen-
te e frio. R$ 
1090,00. Tra-
tar fone: 9191-
5712

Vendo no-
tebook usa-
do R$390,00. 
Fone: 9191-
5712.

(4)Vendo ven-
tilador de teto, 
220W, 2 veloci-
dades e 3 pás. 
1 ano de uso. 
Contato: 54 - 
3702-1525 ou 
55- 98129-1208

(4)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 estan-
te cor marfim 
semi nova, em 
ótimas condi-
ções. Valor R$ 
100,00. Infor-
mações tratar 

MOS matrícula 
e todas as re-
feições inclu-
sas no valor. 
Venha conferir. 
999938337.

(3)Faço ser-
viso de pintu-
ras: pequenas 
reformas resi-
denciais e co-
merciais. Tra-
tar com Gilnei 
99223-3650 ou 
99938-9141

Ofereço traba-
lho como dia-
rista, babá e 
cuidadora em 
hospital. Con-
tato pelo fone 
99311492

(4)Trabalho de 
pedreiro, car-
pinteiro, enca-
nador e refor-
mas em geral. 
Orçamento gra-
tuito. Contato: 
9950-3279

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

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

(2) Vendo Tú-
mulo de cemi-
tério com 3 ga-
vetas e ossário,  
não foi usado, 
no cemitério 
parque jardim 
do vale, valor a 
combinar – tra-
tar 99197-7163 

(2) Procuro 
serviço como 
pedreiro, en-
canador, pin-
tor ou parte de 
serviços gerais. 
Qualquer ho-
rário. Contato: 
(051) 99562-
2160 Volmir 
ou (54) 99669-
2001

Presto servi-
ços como zela-
dor, porteiro e 
controlador de 
estacionamen-
to. Tratar pelo 
fone: (54) 9963-
1952.

(3)Procuro pes-
soa do sexo 
feminino para 
cuidadora de 
idosa.  Valor a 
combinar. Tra-
tar pelo fone: 
3452-2704

(3)Faço servi-
ços de seguran-
ça com curso e 
reciclagem 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.

(3)Procuro em-
prego de faxi-
neira em escri-
tório, escadaria 
de prédio e ca-
sas de família. 
Entrar em con-
tato pelo (54) 
99996063

( 4 ) P r o c u r a -
-se advogado, 
com a finalida-
de de dividir as 
despesas do 
escritório” tra-
tar fone: 99606 
1708, falar com 
Luciana

(3)Eu cuido de 
crianças ou ido-
sos durante o 
dia. Com expe-
riência. Tratar 
com Mari. (54) 
9 9 6 6 5 - 8 8 1 6 
ou (54) 99121-
6609

Faço limpeza 
comercial, to-
dos os dias da 
semana. Tratar 
pelo fone: (54) 
9969-6433, fa-

lar com Fabiele.

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

Aulas particu-
lares de portu-
guês contato: 
84063686

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

Procuro servi-
ços como co-
zinheira, auxi-
liar de cozinha, 
vendedora ou 
de limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefone 
54 9705-1365, 
com Itamar

O f e r e ç o - m e 
para trabalhar 
com diarista, na 
parte da manhã 
ou o dia inteiro. 
Tatar pelo fone: 
54 96939416 
com Eronita.

O f e r e ç o - m e 
para trabalhar 
de pintor, ser-
vente de pedrei-
ro e serviços 
gerais em cons-
trução. Tratar 
pelo fone: 54 
91866069 com 
Mário Gomes

Procuro servi-

ços como pin-
tor, servente de 
pedreiro e ser-
viços gerias m 
contrução. Tra-
tar pelo fone: 54 
9652-3390 com 
José Ribeiro.

Faço serviço 
de faxineira, 
tratar pelo fone 
5 4 9 1 4 3 6 5 3 8 
com Nilde.

Faço serviço 
de jardinagem 
como cortar 
grama e ma-
nutenção, tel: 
5 4 9 9 8 1 0 7 1 8 
falar com per-
reirão.

Procuro diarista 
com experiên-
cia em serviços 
gerais domésti-
cos, interessa-
das entrar em 
contato pelo 
endereço Rua 
Plauto de Abreu 
N:121 bairro 
Santo Antão fa-
lar com Simo-
ne.

F i s i o t e r a p i a 
domiciliar ra-
tamento de le-
sões traumato 
o r t o p é d i c a s , 
pós -opera tó -
rios, complica-
ções respirató-
rias, pediatria 
e geriatria. Re-
alize seu tra-
tamento sem 
precisar sair de 
casa! contato: 
91258582.

Faço serviço de 
pedreiro, azu-
lejista, obras 
em geral. Tra-
tar com Erni 
pelo fone (54) 
9957.1881

(4)Experiência 
com acompa-
nhamento de 

(3)Faço decla-
rações de Im-
posto de Renda 
Pessoa Física. 
Tel. ou Whatsa-
pp: (54) 99120-
7763

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

(4)Faço faxi-
nas, preferen-
cialmente em 
casas de famí-
lia. Possuo ex-
periência. Falar 
com Fabiane 
(54) 999389141

(2)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) 
9 9 6 8 0 - 7 7 9 6 
ou (54) 98109-
1613

(2)Cuidamos de 
crianças, bair-
ro Santa Rita, 
casa cercada, 
segura, mtos 
b r i n q u e d o s , 
valores acessí-
veis. Refeições 
saudáveis. Am-
biente familiar, 
poucas crian-
ças, atendimen-
to diferenciado, 
NÃO COBRA-

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

pelos fones: 54 
8131-0228 ou 
54 9206-055

Vende-se mesa 
de sinuca re-
sidencial 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

(4)VENDO um 
Ar Condiciona-
do  Eletrolux 
9btus, Valor R$ 
850,00 TRA-
TAR NO FONE 
54 96090023 
com Jussara

(4)Vendo fo-
gão de mesa 
cooktop Fischer 
de inox 4 bo-
cas, com ban-
cada de grani-
to R$ 290,00 
em estado de 
novo. Tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

Vendo filho-
tes de dober-
mann puros 
com pais no 
local. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 9 9 9 - 6 1 2 7 , 
falar com Fer-
nando.

(2)Foram en-
c o n t r a d o s 
uma gata sia-
mesa com 
dois lindos fi-
lhotes pretos. 
Estão para 
doação.Tratar 
pelo fone 54 
999449733.

Doa-se dois 
gatos bran-
cos de olhos 
azuis, filho-
tes. Fone: (54) 
9908-8211.

Doação de 4 
filhotes de fê-
meas, raça 
vira lata, porte 
grande. Inte-
ressados en-
trar e, contato 
pelo fone: (54) 
9 9 0 7 - 1 5 4 1 . 
Falar com 
Lourdes

Vendo cavalo 
branco e enci-
lhado, ele é de 
rodeio e ótimo 

(4)Vendo ade-
ga climatizada 
para 6 garrafas 
marca toca-
ve R$ 290,00 
em estado de 
novo. Tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo fri-
tadeira Britâ-
nia (frita fa-
cial plus), R$ 
190,00 em es-
tado de novo. 
Tratar 9646 
8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo Jui-
cer Philips Wa-
lita de alumí-
nio 700W de 
potência R$ 
295,00 tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo TV de 
plasma 50 pole-
gadas sansung 
com peque-
no defeito R$ 
350,00 tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo mesa 
elástica, para 
até 24 pessoas, 
(marca Edua-
na) R$ 1.500,00 
em estado de 
nova. Tratar 
9646 8097 (foto 
whatsapp)

(3) Vendo free-
zer de balcão, 
pode ser usado 
como geladei-
ra. 180 litros, 
semi novo. Va-
lor R$1.200,00 
Contato: 3451 
4574

(3)Vendo uma 
máquina de la-
var marca Bras-
temp, 8,5kg em 
bom estado, Va-
lor R$300,00.  
C o n t a t o : 
3055-2583 ou 
9.9626-8735

para crianças, 
valor a combi-
nar. Fone: (54) 
2 4 5 7 - 1 2 2 2 
ou (54) 9194-
3597. Falar 
com Aguimar.

(2)Vendo coe-
lhos, R$35,00 
cada. Fone: 
991462104

( 2 ) G a t i n h o 
filhote para 
adoção. Espe-
rando por uma 
família que lhe 
dê amor! Tra-
tar: 54 99944 
9733 Bairro 
Universitário
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empresa pro-
cura mecâ-
nico com ex-
periência em 
máquinas pe-
sadas, com 
conhecimen-
tos em hidráu-
lica. contatos 
(54) 30553900 
com jair

procuro em-
prego como 
cuidadora de 
idosos, de 
segunda a 
s e x t a - f e i r a , 
possuo re-
frências. fone: 
96830987 

P R O C U R O 
emprego de 
diarista no go-
retti ou cidade 
alta em casa 
de família ou 
empresas na 
parte da tarde 
ou posso fa-
zer o trabalho 
em casa. tra-
tar pelo fone: 
96150116

p r o c u r a -
-se dama de 
c o m p a n h i a 
que fique dia 
e noite. tra-
tar pelo fone: 
34524717

procuro ca-
b e l e i r e i r a , 
massagista e 
manicure, to-
das com ex-
periência. tra-
tar pelo fone: 
96755273 ou 
81554023

p r o c u r a - s e 
casal (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 expe-
riência de 15 
anos no co-
mércio, finan-
ceiro e caixa, 
também cui-
do de idosos 
e crianças. 
horário co-
mercial, tratar 
pelo fone: 54 
9967-2581 ou 
91882395

c o n t r a t a - s e 
motorista de 
caminhão com 
no mínimo 
dois anos de 
experiência , 
para trabalhar 
com frigorífico. 
tratar pelo fone 
34524717 ou 
99677935

interessados 
em contratar 
eletricista re-
sidencial ou 
pessoa qua-
lificada para 
instalação de 
ar condiciona-
do, hidráulica 
geral, monta-
dor de moveis 
e instalação 
de máquina 
de lavar, pelo 
t e l e f o n e : 
96638905.

(2)Faço servi-
ços de pedrei-
ro, carpinteiro, 
reformas em 
gerais, coloca-
ção de lajes e 
PVS. 99675-
9062 ou 9913-
6958

( 2 ) P r o c u r o 
emprego com 
limpeza ou de 
diarista. Tam-
bém de cuida-
dora de idosos 
e babá.  R$ 
15,00 a hora.  
99620-4168

empresa pro-
cura mecâ-
nico com ex-
periência em 
máquinas pe-
sadas, com 
conhecimen-
tos em hidráu-
lica. contatos 
(54) 30553900 
com jair

procuro moto-
rista de cami-
nhão com no 

Vendo um mo-
tor com vibra-
dor para cons-
truções civis, 
estado de novo, 
marca da We-
ber. 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 uma es-
cada de alumí-
nio quase nova 
pouco uso de 
7 metros dupla, 
totalizando 14 
metros. Valor a 
combinar. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9997-7820.

Vendo apare-
lho de ginás-
tica Orbitrek 
Elite marca Po-
lishop, novo na 
e m b a l a g e m , 
2 anos de ga-
rantia, valor R$ 
1.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9626-1003 ou 
(54) 3454-6906, 
falar com Car-
mem.

(4)Vendo apa-
relho de gi-
nastica, uma 
Plataforma vi-
bratória, nova 
da Polishop. O 
motivo da ven-
da: não posso 
mais usar. Va-
lor R$ 2.000. 
Telefone: 54  
99063031

(3)Vendo simu-
lador de cami-
nhada novo. R$ 
200,00. Conta-
to: 3452-2107 
(ligar em horá-
rio comercial)

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 
impecável. Valor 
R$ 13.500,00. 
Tratar pelos fo-
nes: (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 
condicionado, ar 
quente, cd player, 
desembaçador 
traseiro, 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 mecâni-
ca. 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 di-
reção hidráulica, 
ar quente, limpa-
dor e desemba-

mínimo 2 anos 
de experiência 
e com refe-
rências. fone 
34524717 ou 
99677935

(4) Procuro 
emprego de 
porteiro, ze-
lador ou na 
área da limpe-
za. (51) 9167-
3131

(4)Você quer 
ter uma ren-
da extra.Pro-
curo pessoa 
com perfil de 
liderança que 
gostam de 
trabalhar com 
vendas dire-
ta  na area 
de cosmético. 
Tratar fone 
( 5 4 ) 9 1 4 9 -
5561 ou 
( 5 4 ) 3 4 5 2 -
0521.Com Si-
mone.

precisa-se de 
motorista de 
caminhonei-
ro com míni-
mo de 2 anos 
para trabalhar 
com frigorífico 
de carnes. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935.

Posto são va-
lentim con-
trata frentista 
descrição da 
vaga: abas-
tecimento de 
veículos e tro-
ca de óleo. 
p r e f e r ê n c i a 
para candida-
tos que resi-
dam no bairro 
tuiuty. Salario: 
media salarial 
para frentista 
horário de tra-
balho: 11:40 
horas as 20 
horas, interes-
sados levar 
currículo até o 
posto que fica 
localizado ro-
dovia rst 470 
km 207 no ho-
rário comercial 
das 08 horas 
as 18 horas.

Exper iênc ia 
com faxinas de 
escritórios, sa-

idosos. Conta-
to: (55) 8436-
5104 Meire

Faço serviços 
elétrico e em 
geral, além de 
hidrosanitário 
e instalação e 
manutenção de 
ar condiciona-
do. Falar com 
Delvacir San-
tos. Fone: (54) 
9663-8905 ou 
(54) 9675-3507.

Cuidadora de 
idosos, pessoa 
com experiên-
cia na função, 
falar com Re-
jane pelo fone: 
3452-9458 ou 
9 1 5 5 - 6 0 9 5 . 
Preferência na 
parte da noite.

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

Cuido de crian-
ças na minha 
r e s i d ê n c i a , 
casa cercada, 
segura, mui-
tos brinquedos 
como escorre-
gador, cazinha 
de boneca e pu-
la-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 
algodao doce 
tratar 9952-
3356.

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

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

(3) Procuro ser-
viços de mani-
cure, pedicure 
e auxiliar de 
c a b e l e i r e i r o 

las comercias. 
M e i o - t u r n o . 
Valor a combi-
nar. Contato: 
99996063

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

(4)Você quer 
ter uma ren-
da extra.Pro-
curo pessoa 
com perfil de 
liderança que 
gostam de 
trabalhar com 
vendas dire-
ta  na area 
de cosmético.
Tratar fone 
( 5 4 ) 9 1 4 9 -
5561 ou 
( 5 4 ) 3 4 5 2 -
0521.Com Si-
mone

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

(4) Procu-
ro emprego 
de faxineira 
ou babá. Te-
nho referên-
cias. Contato: 
9159-1120

(4) Vendedo-
res (as) para 
porta à porta, 
produto novo, 
fácil de acei-
tação, exce-
lentes ganhos. 
Contato: (54) 
8 1 4 3 - 9 4 2 7 
ou (51) 9844-
7165

(2) Procuro 
vaga como cui-
dadora de ido-
sos, crianças 
ou auxlilar de 
limpeza. Dis-
ponib i l idade 
no horário da 
noite. contato: 
999042146

(2) Procuro 
trabalho como 
caseira. Falar 
com Vitória 
(54) 99676-
7449 

(3)Vendo  4 
travessas de 
rack de alumí-
nio  para Pa-
rati  (original). 
RS 250,00 e 2 
travessas de 
rack de ferro 
para Parati. R$ 
100,00  054 
99108 5819

(2)Vendo má-
quina de cos-
tura e bordado 
marca Singer, 
em bom estado. 
Valor R$400,00.  
Contato: 3055-
2583 ou 9.9626-
8735

em salões de 
beleza. Tratar 
com 9618-5580 
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çador, 4 pneus 
novos, manual, 
cor bordô bem 
cuidado. Valor R$ 
10.300,00. Tra-
tar com o Paulo 
pelos fones:(54) 
3452-4607 ou 
(54)m 8117-0424.

(2)Vendo Fusca 
Ano 80. Motor 
1.300L com 86mk 
original, mecâ-
nica boa, nunca 
bateu, liso de 
lata, bom estado. 
Cor Branca, inte-
rior marrom. Va-
lor R$ 9.800,00. 
Aceito troca de 
menos valor. 
Com Jandés pelo 
(54) 99962-0108

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.

(3)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.

(3)Vendo microo-
nibus Agrale ano 
87, 9 lugares. Do-
cumento comér-
cio. 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.

(4)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 elé-
trica, 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.

(2)Vendo D.20 
ano 92. Cor ver-
melha R.LL. Di-
reção hidraúlica, 
nunca bateu, lisa 
de lataria. Valor 
R$ 30,000,00. 
Estudo troca de 
menos valor, de 
preferência Pa-
rati ou Palio We-
ekend. Fone: (54) 
99962-0108

(4)Vendo CAPTI-
VA SPORT  2.4 
automática, ano 
2010. Excelen-
te estado. Va-
lor: R$43.000,00 
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

(4)Vendo ford es-
cort hobby 1996 
a gasolina, veícu-
lo em bom estado 
de conservação. 
Pneus em bom 
estado, nunca foi 
batido, ideal para 
trabalho, econô-
mico e com bom 
porta malas. Va-
lor R$ 6500,00 a 
vista, não acei-
to 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.

(4)Vendo moto 
Honda/Biz 125 
ES, 2006, cor 
pata, em ótimo 
estado. Valor da 
Fipe: R$4.000,00. 
Contato: 9997-
3879

Vendo Mercedez 
Classe A 160, pra-
ta 2002/2003. Va-
lor 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.

(2)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 Cargo 
1225, guincho 
plataforma. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9972-2275.

Vendo Peugeot 
206, ano 2001, 2 
portas, cor cinza, 
com ar condicio-
nado, trava elé-
trica e em ótimo 
estado. Valor R$ 
11.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8108-3514.

(2)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 completo, 
se tudo mais teto 
solar, com ape-
nas 9 mil km. Tra-
tar pelos fones: 
(54) 9623-0131 
ou (54) 8417-
4695.

Vendo Escort 
GLX 1995 mo-
tor 1.6 AP, inje-
ção eletrônica, 
desembaçador 
traseiro, ar quen-
te, rodas liga 
leve e 4 pneus 
novos. 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 com-
pleto, 4 pneus 
novos, cor cin-
za em ótimo es-
tado. 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.

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

tar pelo fone: 
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$ 

Vende-se uma 
camioneta mar-
ca i/peugeot part 
f 800 k 16, com 
bau PLACAS 
IQS2649, cor 
prata com 60 mil 

km, unico dono, 
ano 2009/10, tra-
tar 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-

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.

(3) 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

( 3 ) 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

(2)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.

(2)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-

34.000,00. (54) 
3453-2818 ou 
(54) 99742000.

Vendo Corsa 
cinza, super 2P, 
única done, todo 
original, 50.000 
Km. R$ 12.000, 
não aceito tro-
cas nem outra 
proposta. Con-
tato: 99846982, 
com Milton.

Vendo caminhão 
Ford, cargo 
2428 com muke 
8 toneladas, ano 
2010, em bom 
estado. Telefone 
3453-5809 ou 
9980-9936 com 
Eduardo

(2)Vendo Palio 
Adventure 2010 
Locker prata 
78,000 km revi-
sada ótimo esta-
do valor de tabe-
la. 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.

(3)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.

(4)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.

(2)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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Ministério do Trabalho responsabiliza 
construtora por morte de trabalhador
Operário que morreu no dia 27 de março era funcionário da empresa 
desde outubro de 2015

A obra de um mercado na Aveni-
da Osvaldo Aranha continua embar-
gada após mais de três semanas da 
morte do operário Ademir Mendes 
Viana, 40 anos. Ele morreu ao cair de 
uma altura de cerca de cinco metros. 
O acidente aconteceu na construção 
de um pavilhão do mercado.  

O gerente do Ministério do Tra-
balho e Emprego em Caxias do Sul, 
Vânius Corte, diz que neste momen-
to, a empresa BSB Construções é a 
principal responsabilizada pela mor-
te de Viana. O mercado, nesse caso, 
tem responsabilidade subsidiária.

“A pessoa que faleu era em-
pregado pela BSB. Em relação ao 
falecimento é a BSB que reponde. 
O mercado tem responsabilidade 
subsidiária, ou seja, a empresa é con-

denada a pagar indenização, mas se 
não pagarem, quem pode ser conde-
nado a pagar é o mercado”, explica.

O embargo da obra, segundo 
Corte, é por tempo indeterminado. 
“Depois que é embargado, no termo 
constam as providências que pre-
cisam ser tomadas para corrigir as 
irregularidades. É importante dizer 
que a construção foi paralisada por-
que inúmeros locais da obra tinham 
problemas. Todo o em torno da obra 
tem que ter uma proteção”, esclare-
ce.

BSB Construções se defen-
de

O Engenheiro de Obras da BSB 
Construções não quis se identificar, 

mas afirmou diversas vezes que é a 
Octaviano Zandonai E Cia Ltda (em-
presa que atua no ramo de super-
mercados e mercearias) a respon-
sável pela obra. Segundo a BSB, a 
Octaviano contratou uma empresa 
de engenharia para fazer a parte da 
adequação e toda segurança da obra. 
“Quem está realizando o desembar-
go da obra é a Octaviano Zandonai, 
nós estamos contribuindo com eles”, 
explica.

O Engenheiro de Obras se de-
fende dizendo que ainda não é possí-
vel dizer quem realmente vai respon-
der pelo acidente. Ainda segundo 
ele, não há uma previsão para que 
a obra seja desembargada, mas que 
estão fazendo o possível para liberar 
o quanto antes”, afirma.

Parada de ônibus da Júlio de  
Castilhos deve ficar superlotada 
com alteração do trânsito
Secretário de mobilidade urbana admite que irá 
congestionar fluxo de ônibus e passageiros

A partir desta segunda-feira, 17, 
o trânsito do centro passará por mu-
danças pontuais. A parada próximo 
à igreja Santo Antônio, em frente à 
agência da Caixa Econômica Federal, 
será totalmente retirada. Com a mu-
dança, todo os passageiros iram uti-
lizar a parada da Júlio de Castilhos. 
Segundo o secretário de Mobilidade 
Urbana, Amarildo Lucatelli, não há 
a necessidade de dois terminais em 
um percurso curto. Ele, no entanto, 
admite o risco de superlotar a Júlio 
de Castilhos.

“Sabemos que vai congestionar 
o fluxo de ônibus e passageiros. Es-
tamos estudando para recuar a pa-
rada da Júlio, mas por enquanto é 
apenas uma alternativa pós mudan-
ça”, afirma.

Além da mudança da parada de 
ônibus, sinaleiras serão instaladas, e 
o asfalto será refeito. 

O custo, segundo o secretário 
será de em torno de R$ 30 mil reais, 
entre recapeamento asfáltico, insta-
lação de sinaleiras, placas e retirada 
da parada. As empresas de transpor-
te coletivo e universitário já foram 

comunicadas sobre a alteração. 
Para dar mais vasão ao tráfe-

go, o estacionamento em frente ao 
antigo prédio da Salton será retira-
do. Não será mais permitido que os 
ônibus de turismo parem na Via del 
Vino, próximo à La Fontana. Haverá 
pontos fixos de parada no lado di-
reito da Cândido Costa, próximo à 
esquina com a Barão do Rio Branco, 
e na Saldanha Marinho. O lado es-
querdo da Marechal Deodoro pode-
rá ser usado para carga e descarga, 
até às 9h. Após este horário deverão 
ser usados pontos específicos que 
serão criados nas ruas Doutor Mon-
taury e Doutor Antunes, das 7h às 
19h.

Os condutores que trafegam 
pela Rua Marechal Deodoro poderão 
seguir em frente após o cruzamento 
com a Julio de Castilhos, não mais 
sendo obrigatório ficar à esquerda. 
Com isso, o ponto de táxi, que hoje 
está localizado na pista da esquer-
da, será transferido para o lado di-
reito da via. Isso permitirá o uso das 
duas pistas da Marechal Deodoro, 
dando mais fluidez ao trânsito.
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Ministério do Trabalho responsabiliza 
construtora por morte de trabalhador
Operário que morreu no dia 27 de março era funcionário da empresa 
desde outubro de 2015

A obra de um mercado na Aveni-
da Osvaldo Aranha continua embar-
gada após mais de três semanas da 
morte do operário Ademir Mendes 
Viana, 40 anos. Ele morreu ao cair de 
uma altura de cerca de cinco metros. 
O acidente aconteceu na construção 
de um pavilhão do mercado.  

O gerente do Ministério do Tra-
balho e Emprego em Caxias do Sul, 
Vânius Corte, diz que neste momen-
to, a empresa BSB Construções é a 
principal responsabilizada pela mor-
te de Viana. O mercado, nesse caso, 
tem responsabilidade subsidiária.

“A pessoa que faleu era em-
pregado pela BSB. Em relação ao 
falecimento é a BSB que reponde. 
O mercado tem responsabilidade 
subsidiária, ou seja, a empresa é con-

denada a pagar indenização, mas se 
não pagarem, quem pode ser conde-
nado a pagar é o mercado”, explica.

O embargo da obra, segundo 
Corte, é por tempo indeterminado. 
“Depois que é embargado, no termo 
constam as providências que pre-
cisam ser tomadas para corrigir as 
irregularidades. É importante dizer 
que a construção foi paralisada por-
que inúmeros locais da obra tinham 
problemas. Todo o em torno da obra 
tem que ter uma proteção”, esclare-
ce.

BSB Construções se defen-
de

O Engenheiro de Obras da BSB 
Construções não quis se identificar, 

mas afirmou diversas vezes que é a 
Octaviano Zandonai E Cia Ltda (em-
presa que atua no ramo de super-
mercados e mercearias) a respon-
sável pela obra. Segundo a BSB, a 
Octaviano contratou uma empresa 
de engenharia para fazer a parte da 
adequação e toda segurança da obra. 
“Quem está realizando o desembar-
go da obra é a Octaviano Zandonai, 
nós estamos contribuindo com eles”, 
explica.

O Engenheiro de Obras se de-
fende dizendo que ainda não é possí-
vel dizer quem realmente vai respon-
der pelo acidente. Ainda segundo 
ele, não há uma previsão para que 
a obra seja desembargada, mas que 
estão fazendo o possível para liberar 
o quanto antes”, afirma.

Parada de ônibus da Júlio de  
Castilhos deve ficar superlotada 
com alteração do trânsito
Secretário de mobilidade urbana admite que irá 
congestionar fluxo de ônibus e passageiros

A partir desta segunda-feira, 17, 
o trânsito do centro passará por mu-
danças pontuais. A parada próximo 
à igreja Santo Antônio, em frente à 
agência da Caixa Econômica Federal, 
será totalmente retirada. Com a mu-
dança, todo os passageiros iram uti-
lizar a parada da Júlio de Castilhos. 
Segundo o secretário de Mobilidade 
Urbana, Amarildo Lucatelli, não há 
a necessidade de dois terminais em 
um percurso curto. Ele, no entanto, 
admite o risco de superlotar a Júlio 
de Castilhos.

“Sabemos que vai congestionar 
o fluxo de ônibus e passageiros. Es-
tamos estudando para recuar a pa-
rada da Júlio, mas por enquanto é 
apenas uma alternativa pós mudan-
ça”, afirma.

Além da mudança da parada de 
ônibus, sinaleiras serão instaladas, e 
o asfalto será refeito. 

O custo, segundo o secretário 
será de em torno de R$ 30 mil reais, 
entre recapeamento asfáltico, insta-
lação de sinaleiras, placas e retirada 
da parada. As empresas de transpor-
te coletivo e universitário já foram 

comunicadas sobre a alteração. 
Para dar mais vasão ao tráfe-

go, o estacionamento em frente ao 
antigo prédio da Salton será retira-
do. Não será mais permitido que os 
ônibus de turismo parem na Via del 
Vino, próximo à La Fontana. Haverá 
pontos fixos de parada no lado di-
reito da Cândido Costa, próximo à 
esquina com a Barão do Rio Branco, 
e na Saldanha Marinho. O lado es-
querdo da Marechal Deodoro pode-
rá ser usado para carga e descarga, 
até às 9h. Após este horário deverão 
ser usados pontos específicos que 
serão criados nas ruas Doutor Mon-
taury e Doutor Antunes, das 7h às 
19h.

Os condutores que trafegam 
pela Rua Marechal Deodoro poderão 
seguir em frente após o cruzamento 
com a Julio de Castilhos, não mais 
sendo obrigatório ficar à esquerda. 
Com isso, o ponto de táxi, que hoje 
está localizado na pista da esquer-
da, será transferido para o lado di-
reito da via. Isso permitirá o uso das 
duas pistas da Marechal Deodoro, 
dando mais fluidez ao trânsito.
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CNPJ: 09.203.243/000100
RUA: AVAÍ, 276

BAIRRO: HUMAITÁ

CONVOCAÇÃO

A Associação Integrada do Desenvolvimento do Down de Bento Gonçalves 
– AIDD/BG, inscrita no CNPJ 09.203.243/0001-00, através do seu presi-
dente Roque Augusto Rodrigues da Silva, vem por meio desta convocar 
todos os Associados da AIDD em ASSEMBLÉIA GERAL para ALTERAR O 
ESTATUTO. A Assembléia Geral na sua primeira chamada se realizará no 
dia 27 de Abril de 2017, às 18horas e 30 minutos e a segunda chamada 
logo após as 19horas, na Sede da AIDD, Rua: Avaí, 276, Bairro Humaitá, 
Bento Gonçalves/RS.

138 ª Romaria de Caravaggio começa neste sábado
Neste sábado, dia 15, inicia a 

138ª Romaria de Nossa Senhora de 
Caravaggio, com a programação das 
pré-romarias. A peregrinação a Cara-
vaggio começa com a 11ª Pré-romaria 
dos Caminhoneiros da Cooperativa 
dos Transportadores Autônomos de 
Farroupilha.

Confira a programação das 
pré-romarias:

15 de abril – 11ª Pré-Romaria dos 
Caminhoneiros – Cooperfar: concen-
tração no Posto Treviso às 15h45min e 
chegada ao Santuário às 17 horas;

21 de abril – 14° Pré- Romaria dos 
Ciclistas: concentração e saída do Co-
légio São Tiago às 10 horas e chegada 
ao Santuário às 11 horas;

29 de abril – 3ª Pré-Romaria das 
Crianças: concentração no início da 
avenida Dom José Barrea às 14 horas;

29 de abril – 5ª Pré-Romaria dos 
Motor Home: concentração nos Pavi-
lhões da Festa da Uva, dia 28, às 19 
horas, chegada ao Santuário, dia 29, às 

10h30min;
06 de maio – 9ª Pré-Romaria dos 

Carros Antigos: concentração no pos-
to em frente ao Shopping Iguatemi às 
15h e missa no Santuário às 17h;

13 de maio – 24ª Cavalgada da 
Fé: concentração às 8h do Campus 8 
da UCS e chegada ao Santuário às 11h;

13 de maio – 10ª Pré-Romaria dos 
Jipeiros: concentração e saída às 14h 
em frente ao CTG Ronda Charrua e 
chegada ao Santuário às 15h;

20 de maio – 8ª Caminhada e Cor-
rida da Fé: concentração e saída do 
Posto SIM do Shopping Iguatemi às 7h 
e chegada ao Santuário às 10h30min;

20 de maio – 39ª Pré-Romaria dos 
Motociclistas: concentração e saída às 
14h do Campus 8 UCS e chegada ao 
Santuário às 15h;

27 de maio – Romaria da Juventu-
de: concentração no início da avenida 
Dom José Barrea às 10h15min e che-
gada ao Santuário as 10h 30min.

A 138ª Romaria de Nossa Senhora 
de Caravaggio acontece nos dias 26, 

27 e 28 de maio com o tema Eis aí a 
Tua Mãe!.

Programação do final 
     de semana
14/04 – Sexta-Feira Santa
07h – Reinício da Adoração ao San-
tíssimo e confissões no Santuário;
09h – Via Sacra no Santuário;
15h – Liturgia da Paixão e Morte de 
Jesus no Santuário;
16h – Procissão do Encontro de Jesus 
morto e N. Sra. das Dores;
18h – 40ª Romaria à Cruz do Salgado 
e encenação no Morro da Cruz.

15/04 – Sábado Santo
19h – Vigília nas Comunidades Santa 
Catarina/Licorsul, Maria Goretti, San-
ta Lúcia/Progresso e N. Sra. Aparecida 
com Tancredo Neves;
20h – Vigília Pascal no Santuário.

16/04 – Domingo de páscoa 
Missas – 07h – 08h30min – 10h – 
18h;
09h – São Pedro/Salgado;

O Vale dos Vinhedos mais uma 
vez será cenário da encenação da 
Paixão, Morte e Ressurreição de 
Cristo, evento anual que reforça a 
religiosidade regional, colonizada 
por imigrantes italianos.

Em 2017 a comunidade do 
Vale dos Vinhedos realiza a 19ª 
edição do evento, que acontece 
nesta sexta-feira, dia 14, a partir 
das 19h. A Gruta Nossa Senhora 
de Lurdes, na Comunidade Cea-
rá, quilômetro 17 da Estrada do 
Vinho, será o ponto de partida da 
celebração.

Integrando as comunidades 
de Bento Gonçalves, Garibaldi e 
Monte Belo do Sul, o evento deve 
reunir cerca de 4 mil pessoas nes-
ta Sexta-feira Santa.

A procissão terá a participa-
ção de atores locais que encena-
rão a Via Sacra com orações e cân-
ticos durante o percurso da gruta 

A Gruta Nossa Senhora de Lurdes, na Comunidade Ceará, quilômetro 17 da Estrada 
do Vinho, será o ponto de partida da celebração

Encenação da Paixão de Cristo 
nesta sexta-feira no Vale dos Vinhedos
Espetáculo gratuito de esquetes teatrais começa às 19 horas e conta com 
atores da comunidade

até o Morro da Vindima.
O elenco é composto por cer-

ca de 50 pessoas da própria co-

O espetáculo nesta sexta-feira Santa deve reunir cerca de 4 mil pessoas

munidade, que realizam trabalho 
voluntário durante toda a prepara-
ção e apresentação.

O que abre e fecha neste feriado
Com esse final de semana estendi-

do, alguns estabelecimentos comerciais 
irão ter um horário diferenciado, abaixo 

segue a lista de alguns locais e serviços 
públicos que trabalharão e quais vão ser 
os horários de atendimento.

O que funciona no feriado
Fruteira São Roque

Horário normal, das 07h30 às 20h00, mas no domingo irá fechar.

Supermercado Apolo
Apolos da Praça Vico Barbieri, Botafogo, São Roque funcionarão das 09h 
às 20h da noite.

Filiais dos Shopping Bento e L’América abrirão no horário normal, das 10h 
às 20h.

Já o Apolo da Cidade Alta não irá abrir. No domingo, todas estarão fecha-
das.

Supermercado Grepar
Grepar do Progresso irá abrir das 08h às 12 e a tarde, das 14h30min às 
19h.

O do bairro Juventude só irá abrir a partir das 14h até as 19h30min.

Filiais do Bairro Centro, Jardim Glória e Botafogo irão funcionar apenas de 
manhã, das 08h às 12h. Grepar do bairro São Roque funcionará das 08h 
até o 12h e a tarde, das 14h às 19h. No domingo, todas as lojas estarão 
fechadas.

Saúde
Pronto Atendimento 24h Zona Norte, Unidade de Pronto Atendimento 24h, 
laboratório e raio X funcionarão normalmente.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Estratégia da Saúde da Famí-
lia (ESF’s) estarão fechados para atendimento ao público.

A farmácia, junto a UPA 24h, estará atendendo somente no sábado, 15, 
das 14h às 18h. Já nas unidades de São Roque e Central não estarão 
funcionando.

Coleta do lixo 
Não haverá coleta de lixo orgânico e reciclável na próxima sexta-feira, 14.

Rodoviária
Funcionará normalmente.

Cinema
Os Shoppings irão abrir normalmente, sendo assim, os cinemas irão funcio-
nar como de costume, e os horários das sessões você pode encontrar na 
contra capa desta mesma edição.
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Entidades unidas, lançam 
carta aberta em prol da efetivação 
da construção do novo presídio 
no distrito de São Pedro
Documento aponta o terreno que já está comprado na Linha Palmeiro 
como excelente para a contrução. “Insegurança para o turista é ser assal-
tado aqui, ficar traumatizado e nunca mais voltar.” rechassa o Presidente 
do CIC Laudir Picolli ao liderar o movimento para construção do presídio

Foi lançada ontem uma carta 
aberta que pede a efetivação da 
construção de um novo presídio 
para o município. Assinado por 
doze entidades que já firmaram seu 
apoio à causa, o documento marca 
um momento decisivo em relação à 
segurança pública de Bento Gonçal-
ves. A carta aponta como ponto ne-
gativo a longa espera pela solução 
e as consequências negativas dos 
impasses criados no passado em re-
lação ao local para da nova unidade 
penitenciária.

Em entrevista, um dos líderes 
do manifesto – o presidente da Câ-
mara da Indústria e Comércio de 
Bento Gonçalves (CIC-BG), Laudir 
Picolli - defende a localização, res-
saltando que compreensivelmente 
qualquer lugar vai gerar reações de 
recusa .“Se for construído em outra 
localidade, também  vai haver opo-
sição. Mas precisamos todos enten-
der a importância dessa obra e unir 
forças para que seja concretizada”, 
resume. 

Segurança em primeiro 
lugar

Para Picolli, a localização é 
propícia, não só pela amplitude do 
espaço - são aproximadamente 14 
hectares, mais de 145 mil metros 
quadrados - como pelo fato de não 
existirem residências próximas, ao 
contrário da atual localização: no 
centro da cidade, cercada por cre-
ches, casas e prédios residenciais, 
estabelecimentos comerciais e até 
mesmo uma unidade de plantão 
médico. “Nosso município tem toda 
essa força turística, então, nossa 
primeira preocupação tem de ser 
com a segurança das pessoas”, frisa.

A colocação do presidente da 
CIC-BG em relação ao turismo está 
diretamente ligada ao argumento 
sustentado pelos que se posicio-
nam contra o local em questão. 
“Algumas pessoas reclamam que 
ali é uma região turística e que um 
presídio na localidade vai gerar uma 
má impressão visual e insegurança 
para quem mora nos arreadores e 
turistas”. E rebate. “Insegurança 
para o turista é ele ser assaltado 
aqui no município, ficar traumatiza-
do e nunca mais voltar. É claro que 
a poluição visual é importante, mas 
não pode se sobrepor à vida das 
pessoas, à segurança delas – tanto 
moradores como turistas”, afirma.

Novo presídio será projeto 
piloto de novo modelo da 
SUSEPE

Outro ponto destacado na carta 
aberta é a superlotação permanente 
do atual presídio, que segundo o 
documento, compromete severa-

mente a eficiência do trabalho reali-
zado pelo Poder Judiciário. No tex-
to, essa falta de espaço para acolher 
novos detentos é citada como um 
dos motivos que leva a justiça a ter 
que escolher, dentre os infratores, 
quais cumprirão pena em regime 
fechado. Com isso, delinquentes 
acabam sendo liberados ao convívio 
social por falta de capacidade carce-
rária, e consequentemente, expon-
do a população à criminalidade.

Mas essas são apenas algumas 
das questões destacadas em relação 
ao novo presídio. Outra demanda 
envolve a falta de planejamento 
carcerário, que leva ao aumento da 
periculosidade dos criminosos no 
momento de seu reingresso social. 
E em relação a esse ponto, vale lem-
brar que a construção da nova Uni-
dade Carcerária em Bento seguiria o 
novo modelo da Superintendência 
de Assuntos Penitenciários (SUSE-
PE), prevendo total regramento dos 
detentos, integralmente sob res-
ponsabilidade e custeio do Estado – 
inclusive com acesso a ferramentas 
de ressocialização para o apenado. 
“Vai ser um projeto piloto, o primei-
ro baseado no novo modelo”, des-
taca Picolli.

Interesse coletivo acima 
das divergências

Em meio a toda a discussão 
que cerca o assunto, a necessidade 
imperativa de construção do novo 
presídio surge como uma conclusão 
inquestionável no manifesto lança-
do essa semana. Da mesma forma, o 
documento evidencia a urgência em 
remover a unidade de detenção da 
atual localização, na região central 
da cidade. E para o presidente da 
CIC-BG, essa remoção é imprescin-
dível para eliminar a vulnerabilidade 
a que se sujeita a comunidade local, 
que convive com o medo constante 
de situações que envolvam casos de 
fuga ou rebelião.

Por fim, o texto evoca a necessi-
dade de colocar interesses coletivos 
à frente de quaisquer ponderações. 
E esse parece ser o ponto deter-
minante de toda a questão: primar 
pela viabilização da nova unidade. 
Picolli reafirma: “Sabemos que a 
escolha do local vai envolver prós e 
contras, é fato. Mas a falta de um 
consenso pode levar à consequên-
cias severas para toda a comunida-
de. E esse é sem dúvida, o momento 
para tomada de decisões”, conclui.

Brigada aponta redução da 
criminalidade em Bento
Dados divulgados pelo 3º BPAT indicam queda 
nos índices de nove tipos de ocorrências, em 
comparação ao mesmo período do ano passado

Na contramão das estatísticas de 
boa parte dos municípios brasileiros, 
Bento Gonçalves vivencia uma redu-
ção no índice de criminalidade no 
primeiro trimestre de 2017, em com-
paração ao mesmo período do ano 
anterior. A informação foi divulgada 
na última segunda-feira, a partir de 
dados do 3º Batalhão de Policiamen-
to em Áreas Turísticas – 3º BPAT. Den-
tre as 12 modalidades de crimes ana-
lisadas, nove apresentaram queda, 
totalizando uma diminuição de 75%.

De acordo com os dados apre-
sentados, houve queda na ocorrência 
de roubo e furtos a residências (sim-
ples ou com arrombamento). Esse 
fato é destacado como muito positi-
vo pelo o comandante da 1ª Compa-
nhia, capitão Diego Caetano, uma vez 
que a frequência desse tipo de delito 
é mais sentida justamente no primei-
ro trimestre, por causa das viagens 
de férias. Roubo e furto de veículos 
também mostraram queda (13,4% e 
de 34,3%). Em relação ao furto em 
veículos, a redução foi expressiva, al-
cançando 35,7% de queda.

Nesse sentido, o capitão reforça 
a importância das barreiras policiais, 
onde muitos veículos furtados po-
dem ser recuperados. Por esse moti-
vo, intensifica a necessidade de que 
a população colabore com a polícia, 
evitando alertas sobre essa questão 
em grupos de whatsapp e outros 
aplicativos. Ele cita inclusive um es-
tudo que visa a denúncia de adminis-
tradores destes grupos ao Ministério 
Público.

Delitos que apresentaram 
aumento nos índices tam-

bém foram citados
Apesar dos números otimistas, 

índices relacionados a alguns tipos 
de crimes mostraram aumento, den-
tre eles o roubo a pedestre, vitiman-
do, em sua maioria, mulheres. Em 
geral, esse tipo de delito é praticado 
por menores de idade, e é está rela-
cionado ao uso de drogas (uma vez 
que os infratores vendem os objetos 
subtraídos). As ocorrências aconte-
cem tanto à noite, próximo à agên-
cias bancárias ou locais onde acon-
tecem festas quanto no começo da 
manhã, n o momento em que muitas 
pessoas seguem para o trabalho.

Segundo o Capitão Caetano, um 
dos objetos mais furtados ainda é o 
telefone celular. E sobre essa parti-
cularidade, ele chama a atenção para 
o fato de que muitos objetos furta-
dos ou roubados acabam sendo co-
mercializados em páginas de redes 
sociais. E alerta para preços muito 
abaixo do mercado, reforçando que, 
ao adquirir esses itens, as pessoas 
podem ser processadas e até ser 
presas por receptação.

Outro tipo de crime que apre-
sentou aumento no número de 
ocorrências registradas foi o furto 
com arrombamento a estabeleci-
mento comercial (alta de 26,6%). E 
de acordo com o capitão, esse tipo 
de delito também apresenta relação 
com o consumo de drogas, uma vez 
que a prática da venda dos objetos 
ou produtos furtados desses estabe-
lecimentos  segue o mesmo objeti-
vo daqueles subtraídos nos roubos 
a pedestres: gerar dinheiro para a 
compra das substâncias ilícitas. 

Presidente do CIC, Laudir Piccoli e Elton Gialdi Presidente do Consepro, em vistoria 
ao terreno na linha Palmeiro
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Esportivo faz jogo treino com 
atletas não relacionados
Confronto contra o Panambi foi transferido 
para este sábado, dia 15

Na última terça-feira, dia 
11, os atletas não relacionados 
do Esportivo realizaram um jo-
go-treino contra a equipe sub-
17 do clube, comandada pelo 
técnico Márcio Ebert. O jogo 
aconteceu no campo do São 
Paulo, e terminou com o placar 
de 7 a 0 para a equipe de Alex 
Xavier. Os gols foram marcados 
por Léo, Douglas Kemmer e Na-
tan. O confronto serviu para dar 
movimentação aos atletas que 
não vinham sendo aproveitados 
nos últimos jogos. Os jogadores 
titulares realizaram treino rege-
nerativo. 

A equipe bento-gonçalvense 
teve o jogo contra a SER Panam-
bi transferido para sábado, dia 
15, às 16h no Estádio Montanha 
dos Vinhedos. Para essa partida, 

Xavier não poderá contar com 
o goleiro Müller, o qual se lesio-
nou na última rodada e estará em 
recuperação.

Além dele, também não es-
tarão à disposição do técnico o 
zagueiro Fernando Cardozo, sus-
penso pelo cartão vermelho, e de 
Gustavo Sapeka, o qual ainda é 
dúvida por conta de sua recupera-
ção. Por outro lado, o técnico terá 
a volta do volante Márcio Hahn e 
do meio campista Gustavo. 

O prazo para contratações se 
encerrou nesta quinta-feira, dia 
13. Até o momento, o Esportivo 
contratou dois reforços, Nunes 
e Natan, ambos volantes. A dire-
ção não sinalizou mais nenhuma 
possibilidade de contratação para 
o restante da Divisão de Acesso, 
porém, espera-se que o setor de-
fensivo seja reforçado.

Bento Snakes homenageia Gustavo 
Rech com camisa especial 
Gustavo Rech foi um dos responsáveis pela ascensão do clube no cenário do futebol 
americano gaúcho

A direção do Bento Gonçalves 
Snakes prestou uma homenagem 
ao seu ex-Head Coach Gustavo 
Rech na partida do último domin-
go, dia 9, contra o Juventude FA. 
Como reconhecimento do seu tra-

balho e na ajuda pela ascensão da 
equipe bento-gonçalvense no ce-
nário do futebol americano gaú-
cho e nacional, o clube resolveu 
aposentar a camisa número #18 
em prol de homenagear o seu pri-

meiro treinador. 
Gustavo Rech, o qual atual-

mente comanda o Porto Alegre 
Bulls, foi o responsável por co-
mandar o Bento Snakes no início 
do clube e nas primeiras disputas 
da equipe em competições ofi-
ciais. Com Gustavo no comando 
técnico, a equipe conquistou cin-
co vitórias em jogos oficiais, che-
gando a uma final de competição, 
se consagrando vice-campeão da 
Copa RS.

“Estamos entregando a Jersey 
#18 para o nosso primeiro Head 
Coach que é responsável por 
grande parte do que somos hoje”, 
ressalta o presidente do Bento 
Snakes, Rodolfo Pizzi. 

Na ocasião, o presidente e o 
atual Head Coach do clube, Tiago 
Dallegrave, entregaram a cami-
sa de número #18 para Gustavo 
Rech, o qual presenciou a partida 
entre os seus dois últimos clubes, 
o Juventude FA e o Bento Gonçal-
ves Snakes.João Paulo Kolassa/ Leouve 

Bento é sede do Sul-Americano Amador de Pádel 2017
Competição será realizada em dezembro

A Confederação Brasileira de 
Pádel (Cobrapa) confirmou Bento 
Gonçalves como sede para o Sul-
-Americado Amador de Pádel de 
2017, que será realizado nos dias 
1º, 2 e 3 de Dezembro, nas qua-
dras da Padel Pro. A competição 
de nível continental deverá contar 
com centenas de participantes de 
diversos estados do Brasil e de vá-
rios países da América do Sul. 

O Brasil escalará os seus me-
lhores atletas amadores através 
de uma seletiva, que contará com 
a parceria de circuitos e campeo-
natos estaduais, além dos pontos 
dos atletas no Campeonato Brasi-
leiro.

Para essa seletiva, todos os 
circuitos e federações que aderi-
rem ao Sul-Americano via Cobra-
pa, poderão indicar duas duplas 
por categoria em disputa, por 
meio do email: atendimento@co-
brapa.com.br.

 A seletiva será realizada no 
dia 24 de setembro, em Porto 
Alegre. Serão escolhidas apenas 
duas duplas por categoria via 
confrontos para representar a Se-
leção Brasileira na competição. 
As outras duas duplas de cada 

categoria serão indicadas através 
do ranking 2017 da Confederação 
Brasileira de Pádel, uma vez que o 

Brasil, por ser sede do evento, tem 
direito a inscrever até oito atletas 
por categoria em disputa.

Competição acontecerá nos dia 1º, 2 e 3 de dezembro

Farrapos estreia na Liga Sul contra 
o Curitiba Rugby
Competição tem como objetivo preparar as equipes 
do sul do país para o Super 8

O Farrapos enfrenta o Curitiba Ru-
gby, atual campeão do Campeonato Bra-
sileiro, neste sábado, dia 15, na capital 
paranaense, em sua estreia na Liga Sul, 
torneio preparatório para o Super 8 de 
2017. Além da equipe gaúcha e do seu 
adversário deste final de semana, tam-
bém participa da competição a equipe do 
Desterro de Santa Catarina. 

Após a vitória no Campeonato Gaú-
cho sobre o Brummers pelo placar de 
67 a 12, o Farrapos já direciona os seus 
treinamentos visando a preparação para 

a disputa de mais um Super 8. O trian-
gular conta com três equipes dos quatro 
melhores colocados da edição de 2016 
da competição nacional, servindo como 
aquecimento para o Super 8 deste ano. 
No ano passado, o Curitiba se sagrou 
campeão da Liga Sul. Na ocasião, o Far-
rapos conquistou apenas uma vitória, 
sendo derrotado dentro e fora de casa 
pela equipe paranaense. 

Além da equipe adulta, a categoria 
M19 (Juvenil) do Farrapos também estará 
disputando a competição.

Bento-gonçalvenses Maicon Gonçalves e Douglas Ramos disputarão o 
Mundial de Jiu Jitsu nos Estados Unidos

Atletas da Garra Team estão se preparando para representar o Brasil 
na competição

Os atletas da Garra Team Mai-
con Gonçalves e Douglas Ramos 
estarão representando Bento Gon-
çalves e o Brasil no Campeonato 
Mundial de Jiu Jitsu da International 
Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), 
principal competição da modalida-
de no mundo, a qual será realizada 

entre os dias 31 de maio e 4 de junho, 
na cidade de Long Beach, Califórnia, 
nos Estados Unidos. 

Ambos os atletas bento-gonçal-
venses estão se preparando intensi-
vamente para disputar a competição. 
Em vista dos altos custos da viagem e 
da inscrição para a disputa do Mun-

dial de Jiu Jitsu, a Garra Team lan-
çou uma camisa exclusiva para a 
venda no valor de R$ 35 reais.

O valor arrecadado na venda 
poderá auxiliar nos custos da via-
gem dos atletas que estarão na 
disputa pela medalha mais cobiça-
da do mundo na modalidade. 
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Um motociclista de 36 anos, 
morreu ao ser atingido por um 
caminhão no final da manhã  des-
ta quinta-feira, 13, por volta das 
11h10min, na rótula da Avenida Os-
valdo Aranha.

Segundo informações prelimi-
nares, o caminhão da empresa Con-
cresul fazia o contorno na rotatória, 
quando foi surpreendido pela moto-
cicleta, que tentou passar na frente 
do veículo.

O motorista do caminhão ten-
tou frear, mas acabou passou por 
cima da motocicleta. O condutor 
da moto, identificado como sendo 
Juliano Pegoraro, morreu na hora e 
seu óbito foi atestado pelos aten-
dentes do SAMU.

Um dos casos aconteceu na 
segunda-feira, por volta das 9h, na 
Rua Félix da Cunha, bairro Centro. A 
vítima de 59 anos trabalha na limpeza 
da Praça Centenário, e sempre deixa 
seus pertences em um banheiro que 
fica na parte superior do local. Ao 
retornar como de costume, perce-
beu que a porta havia sido arromba-
da sendo furtados um celular, R$ 70, 
duas carteiras de cigarro e isqueiro.

Um jovem de 26 anos foi pre-
so por tráfico de entorpecentes na 
noite de quarta-feira, 12, na rua 
Humaitá, bairro Centro. Um dis-

Um acidente de trânsito aconteceu próximo ao presídio, na rua Treze de Maio, por volta 
das 11h50min de quarta-feira, 12. A colisão foi entre um veículo Corolla e uma motoci-
cleta. O condutor da moto estava consciente e não teve nenhum ferimento grave.

Motociclista morre atingido por caminhão

Três arrombamentos seguidos de furto em dois dias
Entre segunda e terça-feira, 10 e 11 de abril, três arrombamentos 
e furtos aconteceram na cidade.

Já mais tarde nesta mesma ma-
nhã, na Rua Calisto Orestes Sganzer-
la, bairro Ouro Verde, foi arrombada 
a janela e porta dos fundos de uma 
casa. Foram levados do local um no-
tebook, rádio de veículo, módulo 
de som, duas jaquetas, uma faca de 
cozinha, dois perfumes, uma corren-
te de ouro, aliança, um calção e um 
telefone.

E na terça-feira, 11, o proprie-

tário de uma loja de veículos da Rua 
Humberto de Alencar Castelo Branco, 
bairro Fenavinho, recebeu ligação 
dá empresa de monitoramento in-
formando que o alarme do estabele-
cimento comercial havia disparado. 
Por volta das 7h, ele foi até o local e 
constatou que a janela do banheiro 
estava arrombada e do interior furta-
ram talões de cheques, uma máquina 
fotográfica e óculos de sol.

Traficante é preso quando
realizava tele-entrega de cocaína

creto esquema de tele-entrega de 
cocaína foi descoberto pela Seção 
de Investigação da 1 DP, onde os 
policiais civis interceptaram uma 
ligação e encontraram o jovem, 
C.R.S.G entregando uma cunha de 
cocaína a um usuário, que havia 
feito um pedido atráves de um te-
lefone que o traficante usava para 
receber ligações de pedidos. Os 
policiais abordaram o meliante e 
no interior do veículo que era usa-
do para realizar as tele-entregas, 
encontraram uma peteca de coca-
ína, duas folhas de caderno com 
uma lista de nomes e números de 
celular e dois aparelhos celulares. 
Diante dos fatos, foi dado voz de 
prisão em flagrante e o conduzi-
ram a Delegacia de Polícia onde 
prestou depoimento, e logo de-
pois, encaminhado ao Presídio 
Estadual de Bento. A droga, os 
objetos e o veículo Fiat/Uno foram 
apreendidos.

Homem fica ferido após ser
prensado entre veículos

Um caminhão, placas de Char-
queadas, atropelou um homem de 
52 anos na Avenida São Roque, na 
tarde de quarta-feira, 12. 

O veículo estava estacionado 
em frente de um estabelecimento 
comercial, atrás de um Palio,  quan-
do o caminhão passou a se locomo-

ver desgovernado por falha no freio 
de mão e acabou atropelou o ho-
mem que estava atrás do Palio. Ele 
foi prensado entre o caminhão e o 
Palio.

Socorristas do SAMU (SAMU) 
levaram a vítima, consciente, até o 
Hospital Tacchini.

Homem detido por posse de droga 
em casa noturna
Um homem foi detido por posse de cocaína na 
noite de quarta-feira, 12, em uma casa noturna 
da rua Amazonas, bairro Maria Goretti.

Policiais Civis da 1° DP, 2°DP e 
DEAM (Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher), com o apoio 
do POE local, foram até o bairro e 
encontraram um indivíduo , o qual 
tem diversos antecedentes crimi-
nais,  em atitude suspeita. Quando o 
meliante avistou os policiais, ele se 
desfez de um objeto que estava em 
suas mãos. Logo, foi verificado que 

se tratava de uma bucha de cocaína. 
Inicialmente ele recusou que a dro-
ga era dele, mas depois assumiu. Ele 
foi conduzido a Delegacia de Polícia, 
após dispensar “bucha” de Cocaína 
e resistir à revista pessoal. Outra 
pequena porção da mesma droga 
e um cartucho de calibre .22 foram 
encontrados no local atrás do balcão 
do estabelecimento.

O primeiro caso aconteceu 
por volta das 9h45min, quando 
uma mulher de 27 anos, entrava 
em uma lotérica localizada na Ave-
nida Osvaldo Aranha, bairro Cida-
de Alta, e foi abordada por dois in-
divíduos em uma moto, sendo que 

Dois roubos a pedestre no mesmo dia
Duas pessoas foram vítimas de assalto enquanto estavam caminhando 
pelas ruas da cidade na terça-feira, 11.

um deles estava com uma faca. 
Eles roubaram a carteira da vítima 
com documentos, além de R$ 800.

O segundo aconteceu por vol-
ta das 15h, onde um mulher de 
55 anos, estava caminhando na 
Rua 10 de Novembro, bairro Ci-

dade Alta, e foi abordada por um 
indivíduo que chegou por trás e 
encostou algo no corpo da vítima, 
possivelmente uma faca, pedindo 
a bolsa e dizendo para não olhar 
para trás. Foi roubado a bolsa, 
além de R$ 1 mil e documentos.

Imagem da Nossa Senhora de Caravaggio é furtada de obra
O espírito da Páscoa não está afetan-

do os ladrões, pois nesta quinta-feira, 13, 
uma imagem da Nossa Senhora de Carava-
ggio foi furtada de uma obra, nas margens 
da ERS-444, no Vale dos Vinhedos. O pro-
prietário da construção chegou ao local, 
quando percebeu que havia sido furtada 
a imagem da santa. Trata-se de uma obra 

já pronta, faltando apenas o acabamento.
A vítima registrou ocorrência na De-

legacia de Polícia e quem tiver mais infor-
mações deve manter contato com o 190 
da Brigada Militar ou com a Polícia Civil. 
Uma recompensa está sendo oferecida.

O condutor da motocicleta
morreu na horaO jovem de 26 anos fazia tele-entrega 

de drogas

Dono da imagem da Santa recompensa 
pela devolução


