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Opinião da Gazeta
"Tudo estava regularizado"

O promotor Público Alécio  No-
gueira, integrante da Força Tarefa 
que fiscalizou mercados, açougues, 
fruteiras e frigorífico nesta semana, 
destacou um ponto crucial nesta his-
tória que literalmente  dá embrulhos 
no estômago de qualquer consumi-
dor.

" Segundo a Vigilância Sanitária, 
tudo estava regularizado e agora 
verificamos que não estava. Temos 
que verificar o que aconteceu e qual 
foi o curto circuito no meio do ca-
minho", nos alertou o promotor em 
entrevista.

O Secretário Diogo Siqueira de-
clarou que vai "investigar".

Mais difícil do que investigar, o 
novo secretário de saúde do muni-
cípio vai ter a espinhosa incumbên-
cia de fazer os seis fiscais sanitários 
sob seu comando sair do marasmo 
- comprovado pelo promotor - de 
décadas.

Numa conversa amigável com 
o secretário de saúde, foi feita a se-
guinte suposição, partindo do prin-
cípio que, dos cinco dias úteis da 
semana, os seis fiscais continuassem 
dedicando três deles aos "relatórios 
ou trabalhos internos" e nos outros 
dois dias da semana se empenhas-
sem a fazer "vistorias". 

Este simples cálculo resulta em 
48 visitas mensais e, por fim no sur-
preendente número de 576 vistorias 
anuais. Não se tem o número de es-
tabelecimentos que sejam da área de 
atuação da Vigilância Sanitária, mas 

se feitas visitas sem datas marcadas, 
resultaria em 100% do cumprimento 
das normas.

Não teria havido prisões do 
primeiro dia da Força Tarefa, nem a 
correria dos gerentes dos mercados 
para colocar tudo em dia no segun-
do dia de vistoria, e principalmen-
te, o consumidor não estaria com o 
gosto amargo na boca de imaginar 
ter sido vil e vergonhosamente ludi-
briado.

O Secretário de Saúde do Mu-
nicípio tem a missão de nos fazer 
representar de agora por diante.
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Bento fecha o primeiro bimestre do ano com alta
na venda de consórcios
Números nacionais apontam 22% de aumento no volume de negócios consorciais e administradoras do município
comemoram índices positivos

Para alguns segmentos, o ano 
começou com números positivos. 
Dados da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios 
(ABAC) apontam crescimento no se-
tor, com 8,5% de aumento nas ade-
sões (em diversos setores) e 21% 
no volume de negócios, só no pri-
meiro bimestre de 2017. Em Bento 
Gonçalves, a alta acompanha esses 
índices, deixando administradoras 
otimistas em relação aos próximos 
meses. A modalidade vem se mos-
trando como uma ótima opção para 
quem busca a aquisição de bens ou 
contratação de serviços, mesmo em 
meio à crise.

O aumento de vendas de novas 
cotas registrado no país passou de 
327,6 mil (jan-fev/2016) para 355,5 
mil (jan-fev/2017). Dentre os seis 
setores onde os consórcios estão 
presentes, cinco mostraram índices 
positivos no comparativo anual.

O consórcio de serviços lide-
ra a alta com 77,1%, seguido pelo 
de veículos leves (19,1%), veículos 
pesados (16,8%), eletroeletrôni-
cos e outros bens móveis duráveis 
(15,9%) e imóveis (14,5%). O único 

que marcou índices negativos foi o 
setor de motocicletas, com - 4,1%.

De acordo com Cristiano Dal-
cortivo - gerente da Dalwe Consór-
cios, em Bento Gonçalves (empresa 
do Grupo HS Consórcios) – a alta no 
segmento também marcou o último 
ano. “Em 2016 tivemos o maior 
pico, com 35% de aumento no vo-
lume de negócios, e esperamos que 
esse panorama se repita ao final de 
2017”, afirma.

Ele destaca que já nos primei-
ros dois meses desse ano, o índice 
no município chegou a 25% .“O vo-
lume de vendas/mês alcançou um 
milhão e meio (valores de crédi-
tos) – sendo que há dois anos, esse 
número não ultrapassava 500 mil”, 
relata.

Dalcortivo frisa que para a 
empresa, o consórcio imobiliário é 
o que mais cresce. “A maioria dos 
clientes têm buscado o consórcio 
como uma forma de investimento 
alternativo, e isso impulsionou os 
índices positivos. Rende pela taxa 
SELIC, cerca de 1% ao mês, sobre o 
montante”, explica. O gerente cha-
ma a atenção para o perfil médio 

desses clientes: jovens casais, entre 
24 e 35 anos, sem filhos. “Hoje tam-
bém existe a possibilidade de pagar 
meia parcela até ser contemplado, 
então fica acessível, principalmen-
te para quem está começando uma 
vida a dois”, exemplifica.

Segundo o gerente, a expec-
tativa para os próximos meses é 
otimista. Tanto que a sede foi am-
pliada, atendendo em novo endere-
ço, “já de olho nesse crescimento”, 
segundo Dalcortivo.

E conclui, apontando os dados 
nacionais da empresa. “Nosso cres-
cimento no país chegou a 44%, com 
a abertura inclusive, de mais fren-
tes em outros estados”. Não é para 
menos. Só no primeiro bimestre, a 
empresa vendeu cerca de dois bi-
lhões em consórcios – um número 
promissor, com certeza.

Para o diretor da Serrana Con-
sórcios, Daniel Fochesatto, são em 
épocas de juros altos e crédito res-
trito que o consórcio se torna ainda 
mais vantajoso do que qualquer ou-
tra modalidade de compra a prazo. 
“Isso explica porque o consórcio 
tem andado no sentido contrário da 

O gerente Cristiano Dalcortivo frisa que muitos clientes têm buscado o consórcio 
como uma forma de investimento alternativo o que impulsionou os índices positivos.

crise econômica que abala o país”, 
explica.

Fochesatto afirma ainda que 
para a empresa, o ano de 2017 
começou de forma surpreendente-
mente positiva.“O volume de cré-

ditos comercializados no primeiro 
trimestre supera em 50% as vendas 
do mesmo período do ano anterior, 
o que nos deixa bastante otimistas 
de que teremos um ano de grande 
crescimento”, comemora.
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Pesquisa  revela crescimento do setor supermercadista e 
readequação do poder de compra dos cosumidores

Um dos mais fiéis termômetros 
da economia por sua penetração e 
representatividade no cotidiano dos 
consumidores, o setor supermerca-
dista gaúcho mostrou sinais de re-
tomada e voltou a crescer, em 2016, 
na comparação com o ano anterior. 
Segundo a pesquisa, os supermerca-
dos do RS registraram juntos um fa-
turamento bruto de R$ 28,7 bilhões 
em 2016, um crescimento nominal 
de 9,7% em relação a 2015. O núme-
ro mostra um crescimento real de 
3,4% para o setor supermercadista 
gaúcho em 2016. “Há uma clara re-
adequação dos consumidores ao seu 
poder de compra, mas o varejo mais 
uma vez deu mostras de sua agilida-
de e está completamente alinhado 
às necessidades do seu cliente. Este 
entendimento permitiu que o setor 
crescesse acima da inflação em 2016, 
apostando em uma gestão eficien-
te das empresas e com foco no giro 
dos produtos”, explica o presidente 
da Agas. Elaborado desde 1991 pela 
Associação, o Ranking Agas 2016 
destacou também as companhias do 
setor que mais se destacaram por seu 
crescimento e com cases de gestão. 
Os destaques da pesquisa serão ho-
menageados em cerimônia que con-
gregará mais de 750 convidados na 
noite do dia 25 de abril, a partir das 
20 horas, no Grêmio Náutico União 
(Rua João Obino, 300), em Porto Ale-
gre.

Os números do setor
O Ranking Agas 2016 contou 

com a participação de 252 empresas 
de supermercados estabelecidas no 
Rio Grande do Sul, com faturamentos 
anuais entre R$ 360 mil e R$ 5,5 bi-
lhões. Juntas, estas 252 companhias 
faturaram R$ 22,7 bilhões em 2016 – 
79% do total do setor no Estado.

A participação do setor super-
mercadista gaúcho no PIB do Estado 
cresceu nos últimos anos, chegando 
a 6,9% em 2016. “Os supermercados 
do RS também expandiram sua par-
ticipação no faturamento total dos 
supermercados brasileiros, que foi de 
R$ 338,7 bilhões em 2016. Com isso, 
o Rio Grande do Sul já tem 8,4% das 
vendas do setor no País, consolidan-
do-se como a terceira força nacional 
no varejo de autosserviço”, enaltece 
Longo. Segundo o Ranking Agas, o 
número de lojas supermercadistas 
estabelecidas no Estado manteve-se 
estável nos últimos três anos, mas a 
mão de obra contratada cresceu cer-
ca de 1%. “Saudamos que haja espaço 
para todos os formatos de empresas 
e atendimento pleno a todos os per-
fis de consumidores. Em 2016, vimos 
muitos supermercados fechando 
suas portas e sendo imediatamente 
substituídos por outras empresas do 
setor com um perfil mais adequado 
para aqueles consumidores. Isto mos-
tra uma seleção natural que o cliente 
determina de acordo com suas neces-
sidades”, pontua o dirigente.

Participação das 10
maiores no setor diminuiu

 Em um claro sinal de oportuni-
dade para pequenas e médias empre-
sas, a concentração de mercado mais 
uma vez diminuiu, no setor, no Rio 
Grande do Sul: juntas, as dez maiores 
companhias supermercadistas gaú-
chas somaram um faturamento de 
R$ 15,1 bilhões, representando 52,6% 

do total vendido nos caixas dos su-
permercados gaúchos em 2016 – em 
2015, as dez maiores representavam 
53,4% do faturamento total.

Com relação à empregabilidade, 
as 10 maiores também perderam re-
presentatividade: a participação dos 
10 primeiros do Ranking na contra-
tação de mão de obra é de 45,1% 
(contra 45,6% em 2015), com 43,3 
mil colaboradores. “É a prova de que 
que as empresas de médio e peque-
no porte apostam nos diferenciais de 
atendimento para conquistar merca-
do”, sublinha Longo. 

Empresas médias em evidência  
Pelo sétimo ano consecutivo, 

as empresas de porte médio foram 
as que mais cresceram no setor su-
permercadista gaúcho, superando 
as grandes e as pequenas. Segundo 
Longo, a capacidade de identificar 
desperdícios e o apelo local des-
tas empresas é decisivo para este 
crescimento. “As empresas médias 
normalmente são identificadas his-
toricamente com a sua cidade ou co-
munidade. São pontos de venda em 
que o consumidor se sente em casa, 
e em que o supermercadista conse-
gue fazer diagnósticos de perdas. 
Hoje, o supermercado de sucesso é 
aquele que consegue reduzir custos 
sem prejudicar seus serviços”, suge-
re o dirigente.

Confira o crescimento no-
minal por categoria:

Pequenas (até R$ 20 milhões 
por ano): +9,3% Médias (de R$ 20 
milhões a R$ 100 milhões por ano): 
+12,1% .Grandes (mais de R$ 100 
milhões por ano): +9,5%

Lucro líquido do setor é a novi-
dade da pesquisa – Pela primeira vez 
desde 1991, o Ranking Agas 2016 
perguntou às empresas entrevistadas 
qual é o percentual de lucro líqui-
do das companhias do setor sobre 
o faturamento total contabilizado. 
Segundo o estudo, a média de lucro 
líquido dos supermercados gaúchos 
em 2016 foi de 1,8% sobre o fatura-
mento total.

Outra novidade da pesquisa foi a 
inclusão de uma questão sobre os ín-
dices de perdas do setor: o Ranking 
Agas 2016 mostra que os supermer-
cados do Estado perderam em média 
2,5% do que faturaram com furtos, 
roubos, quebras e desperdícios no 
ano passado.

Parcelamentos perdem 
espaço 

Mesmo que a economia tenha 
dado as primeiras impressões de 
uma retomada, o consumidor gaúcho 
mais uma vez reduziu sua compra 
parcelada e preferiu opções à vista, 
sobretudo dinheiro e cartão de débi-
to, para efetuar suas compras em su-
permercados. “Isto mostra novamen-
te uma forte intenção dos gaúchos 
evitarem o endividamento”, afirma 
o presidente da Agas. Conforme 
pesquisa, 100% dos supermercados 
gaúchos aceitam cartões ou outros 
meios eletrônicos de pagamento, e 
30,6% dispõem de cartão de crédito 
de bandeira própria. 

Hábitos de consumo
Os supermercadistas entrevista-

dos pelo Ranking Agas 2016 apon-

taram alguns hábitos de consumo e 
mudanças na rotina de compras dos 
gaúchos no ano passado. “O consu-
midor está cada vez mais atento aos 
preços e em busca de praticidade. 
Hoje, o cliente fica em média 15 se-
gundos em frente à gôndola, enquan-
to há cinco anos este tempo médio 
era de 40 segundos. Além disso, 70% 
das compras são decididas efetiva-
mente no ponto de venda”, explica 
Longo.

Algumas categorias de produtos 
despontaram em vendas no ano pas-
sado, enquanto outras registraram 
queda ou estagnação nas vendas. 
Confira:

Vendas em alta em 2016 Cerve-
jas especiais / Café em cápsula / In-
seticidas/ Rações/ Produtos saudáveis

Vendas em baixa em 2016 Sucos 
de soja/ Cortes bovinos /Óleo de soja/ 
Sabão em pó

Tíquete médio
Com relação ao desembolso mé-

dio efetuado por compra, os gaúchos 
aumentaram o tíquete de R$ 44,02 
em 2015 para R$ 47,80 em 2016, em 
média. O aumento, segundo Longo, 
acompanha a inflação no período. 
“Também percebemos um acréscimo 
no número de visitas às lojas, já que o 
consumidor está muito preocupado 
em economizar e em encontrar pro-
moções. O gaúcho é o consumidor 
mais exigente do Brasil e está mais 
atento do que nunca aos preços”, 
destaca.

Clareza na gôndola
Acompanhando uma tendência 

iniciada em 2015, os supermerca-
dos gaúchos mantiverem reduzido 
seu mix de produtos trabalhados em 
2016. Segundo o presidente da Agas, 
o objetivo deste enxugamento é 
melhorar a gestão das categorias de 
produtos, estreitar o relacionamento 
com fornecedores e tornar mais claro 
e rápido o acesso dos consumidores 
aos produtos em frente às gôndolas. 
“O consumidor está em busca de 
praticidade e o varejo percebe rapi-
damente os produtos que dão renta-
bilidade a cada categoria. É mais um 
passo de profissionalização da ope-
ração dos supermercados”, explica 
Longo.

Mix médio de produtos 
por empresa:

2014: 15.088 itens - 2015: 
12.540 itens - 2016: 12.939 itens 

Marca própria segue com 
seu espaço

Sensação no início dos anos 
2000, os produtos de marca própria 
dos supermercados perderam espaço 
nos últimos três anos no Rio Gran-
de do Sul. Enquanto em 2014 cerca 
de 17% dos supermercados gaúchos 
disponibilizavam itens de marca pró-
pria em suas lojas, em 2016 o núme-
ro chegou a 14,7% - praticamente o 
mesmo de 2015. “Nenhuma empresa 
estampará seu nome em um produto 
de baixa qualidade e, por isso, a mar-
ca própria só é produzida quando seu 
custo-benefício é interessante ao su-
permercadista e ao consumidor”, ex-
plica o presidente da Agas. Segundo 
os dados do levantamento, os consu-
midores gaúchos podem encontrar 
3,5 mil itens de marca própria nos 

supermercados no RS. As empresas 
que trabalham com itens de marca 
própria informaram que, em média, 
estes produtos representaram 4,4% 
do seu faturamento em 2016.

Investimentos
De acordo com o Ranking Agas 

2016, 25,4% dos supermercados gaú-
chos pretendem fazer algum tipo de 
investimento em construção ou re-
forma de lojas em 2017. “O número 
é praticamente igual ao do ano pas-
sado. Isto mostra que mesmo em um 
cenário de instabilidade econômica, 
o varejista quer garantir a otimização 
dos seus pontos de venda, melhorar 
serviços e investir”, lembra Longo. 
Na soma de seus investimentos, os 
supermercados ouvidos pela pesqui-
sa deverão aportar pelo menos R$ 
79 milhões em novas lojas e R$ 73,9 
milhões em reformas durante 2017.

O perfil dos trabalhadores 
do setor

Pelo segundo ano consecutivo, 
o Ranking Agas 2016 aprofundou-
-se no que se refere ao estudo dos 
95 mil profissionais que atuam no 
setor supermercadista gaúcho. Além 
do gênero dos colaboradores, a pes-
quisa informa a escolaridade e a faixa 
etária média dos profissionais que 
atuam nos supermercados gaúchos. 
Em média, os custos com a folha de 
pagamento representam 8,6% do fa-
turamento das empresas do setor.

Força feminina
Pelo quarto ano consecutivo, 

a mão de obra feminina superou a 
masculina no setor supermercadis-
ta gaúcho: os homens são 49% (ante 
47,3% em 2015), e as mulheres são 
50,9% (52,6% em 2015). “A participa-
ção das mulheres em cargos diretivos 
e de chefia de loja aumentou, e isto 
se reflete na diretoria da Agas, que 
agora conta com diversas represen-
tantes mulheres”, exemplifica Longo. 
A santa rosense Cooperativa Tritícola 
Santa Rosa, da Região Noroeste, é a 
empresa com maior força feminina 
do setor: 75% dos 395 colaboradores 
da empresa são mulheres.

Mais graduados no setor
O Ranking Agas 2016mostra um 

avanço da escolaridade dos colabora-
dores do setor. Segundo a pesquisa, 
cresceram os números de funcioná-
rios com nível superior trabalhando 
nos supermercados gaúchos.

A idade dos colaboradores
Com relação às faixas etárias 

predominantes no setor, em média 
7,7% dos colaboradores empregados 
nos supermercados gaúchos têm 
até 18 anos; 70,6% têm de 18 a 40 
anos; 20,6% têm entre 40 e 60 anos; 
e 1,6% dos profissionais têm mais de 
60 anos. O supermercado que mais 
emprega jovens proporcionalmente 
é o Super Gomes, de Santo Antônio 
da Patrulha, que tem 50% do quadro 
funcional formado por colaboradores 
com até 18 anos. Entre as empresas 
que mais apostam na terceira idade, 
destaca-se a porto-alegrense Comer-
cial Arena Alimentos Ltda., que tem 
20% do quadro formado por funcio-
nários com mais de 60 anos.

Aberto no domingo

Mais lojas abertas aos domingos 
e feriados – ORanking Agas 2016 
mostra que menos empresas estão 
deixando de operar aos domingos 
no RS. Atualmente, 16,3% das em-
presas do setor afirmam já ter ado-
tado esta prática, enquanto no ano 
anterior mais de 30% das empresas 
permaneciam fechadas aos domin-
gos e feriados. “A abertura é uma 
deliberação de cada empresa, que 
precisa fazer suas contas e avaliar 
se vale a pena abrir aos domingos 
ou não. Lamentamos que decisões 
que deveriam ser reguladas pelo 
bom senso e pelo mercado estejam 
sendo tomadas a partir de legisla-
ções em alguns municípios”, destaca 
Longo, defendendo o livre mercado.

Importados
Conforme os dados da pesqui-

sa, a participação média dos produ-
tos importados nos supermercados 
gaúchos subiu de 1,45% em 2015 
para 2,35% em 2016. Segundo os 
dados do Ranking, mais da metade 
dos supermercados dispõem de itens 
oriundos de outros países, como 
azeitonas, azeites, salmão, bacalhau, 
brinquedos, vinhos e frutas secas.

Orgânicos
O Ranking Agas 2016 consultou 

os supermercadistas para saber a 
participação dos produtos orgânicos 
nas gôndolas gaúchas: estes produ-
tos abrangem 1,31% do total de itens 
comercializados pelo setor. Em 2015, 
os orgânicos respondiam por 1,09%.

Outros serviços
Segundo o Ranking,37% dos 

supermercados gaúchos oferecem 
recargas de celular aos seus clientes 
na boca dos caixas. Com relação a 
serviços bancários e pagamentos de 
contas, 20,3%dos supermercados dis-
põem destas opções. Com relação à 
estrutura física das empresas, 14,7% 
afirmam que operam com restauran-
tes ou lanchonetes nas lojas; 7,9% 
faturam com o aluguel de sublojas 
na entrada dos mercados; 35,4% têm 
frota própria de caminhões; e 26,6% 
possuem centro de distribuição pró-
prio.

Centrais de negócios
Criadas no Rio Grande do Sul na 

década de 1980, as redes de com-
pras são centrais que compreendem 
diversas empresas para que, juntas, 
efetuem compras e adquiram servi-
ços com preços diferenciados junto 
aos fornecedores. “Atualmente, as 
centrais de negócios vão além disso, 
e as empresas associadas a estas re-
des compartilham centros de distri-
buição, frotas de caminhões e profis-
sionais como nutricionistas, médicos 
veterinários e outros. É uma forma 
de enxugar custos e barganhar pre-
ços”, explica Longo.

Ao todo, a Agas avaliou 15 redes 
e seus desempenhos em 2016. Jun-
tas, elas compreendem 681 lojas e 
13.380 pessoas empregadas, com um 
faturamento total de R$ 4,9 bilhões. 
“Hoje, as lojas associadas às centrais 
representam 17% do faturamento do 
setor supermercadista gaúcho”, des-
taca o presidente da Agas. A maior 
central de negócios do Estado é a 
Rede Super, de Santa Maria, com 65 
lojas associadas e faturamento de R$ 
1 bilhão em 2016.
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  Informações do Cadastro Vi-
tícola 2013-2015 serão mostradas 
na próxima segunda-feira (24), em 
evento para dirigentes, viticulto-
res e imprensa. Resultado do es-
tudo possibilita avaliação das úl-
timas duas décadas da viticultura 
gaúcha

Na próxima segunda-feira, dia 
24 de abril, a partir das 9h30min, 
a Embrapa Uva e Vinho e o Insti-
tuto Brasileiro do Vinho (Ibravin) 
apresentam o Cadastro Vitícola 
2013-2015, no Auditório da Em-
presa de Pesquisa, em Bento Gon-
çalves (RS).

A nova edição foi realizada 
pelas entidades promotoras, com 
o apoio da Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Irrigação do Rio 
Grande do Sul (Seapi-RS) e do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

O Cadastro Vitícola 2013-
2015 é uma sistematização de 
informações dos vinhedos decla-
radas pelos viticultores do estado 
do Rio Grande do Sul.

A edição apresenta, além de 
uma análise criteriosa sobre os 
dados cadastrais, mapas com a 
distribuição espacial dos vinhedos 
georreferenciados, informações 
históricas de dados e gráficos da 
viticultura gaúcha nos últimos 20 
anos e os números detalhados 
de área das propriedades e dos 
vinhedos, cultivares por microrre-
gião e por município e vinhedos 
por variedades.

A pesquisadora e coordena-
dora do Cadastro Vitícola, Loiva 
Maria Ribeiro de Mello, que irá 
fazer uma apresentação da edi-
ção no evento, antecipa que se 
constata uma mudança na viticul-
tura no Estado, que está avançan-

do para regiões mais planas, nas 
quais é possível a mecanização do 
cultivo.“A viticultura tradicional 
da Serra Gaúcha é essencialmente 
de agricultura familiar, instalada 
em pequenas propriedades de to-
pografia acidentada. Agora, com 
o avanço do plantio na Serra do 
Sudeste, por exemplo, as proprie-
dades possuem maior área de pro-
dução ”, destaca a pesquisadora.

“O cadastro é fundamental 
para termos uma visão macro da 
produção de uvas no Estado, a fim 
de que as estratégias e políticas 
setoriais sejam assertivas. Essa 
realidade precisa ser monitora-
da permanentemente”, sinaliza 
o presidente do Ibravin, Dirceu 
Scottá.

O dirigente também reforça a 
importância de implantação dessa 
ferramenta em todos os estados 
produtores de uva. No Rio Grande 
do Sul, o levantamento de dados 
que alimentam o cadastro tem 
sido realizado desde 1968.

Desde o ano 2000, a coorde-
nação técnica do Cadastro Vitícola 
é realizada pela Embrapa Uva e 
Vinho, por delegação do Mapa. O 
projeto é financiado pela Embra-
pa e pelo Ibravin, com recursos 
do Fundo de Desenvolvimento da 
Vitivinicultura (Fundovitis) e conta 
com o apoio de outras instituições 
e entidades (sindicatos de produ-
tores, Emater/RS e associações de 
produtores).

Após o evento, o cadastro e 
todas as suas possibilidades de 
buscas a partir de filtros estabe-
lecidos estarão disponíveis para 
consulta, impressão ou exporta-
ção na página da Embrapa Uva e 
Vinho (https://www.embrapa.br/
uva-e-vinho/cadastro-viticola).

Embrapa e Ibravin apresentam na 
segunda-feira  dados da produção de 
uva no Rio Grande do Sul

A pesquisadora e coordenadora do Cadastro Vitícola, Loiva Maria Ribeiro de Mello, 
que irá fazer uma apresentação da edição no evento, antecipa que se constata uma 
mudança na viticultura no Estado

Centrais sindicais do país es-
tão mobilizadas para sair às ruas no 
dia 28 de abril para participar dos 
protestos contra as reformas traba-
lhistas e previdenciárias, além da 
terceirização ilimitada. A greve ge-
ral prevista para a próxima semana 
pode ser antecipada pela manobra 
da Câmara dos Deputados.

Na reunião da última semana a 
CUT-RS e centrais sindicais decidi-
ram reforçar a unidade e formar o 
Comando da Greve Geral .

Segundo o vice-presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliá-
rio de Bento Gonçalves (SITRACOM), 
Ivo Vailatti, são aguardadas orien-
tações mais específicas da Central, 
do Comando Nacional e da Inter 
Sindical do município, em relação à 
participação. Em comunicado, a en-
tidade reafirma a mobilização não só 
do SITRACOM-BG, mas também das 
demais entidades sindicais de traba-
lhadores.

Até o momento, as informações 
que chegaram por parte da Intersin-
dical de Bento Gonçalves (que reúne 
de maneira informal os Sindicatos 
dos Trabalhadores Metalúrgicos, 
Servidores Públicos Municipais, Tra-
balhadores nas Indústrias da Alimen-
tação, Trabalhadores das Indústrias 
da Construção e do Mobiliário, Fun-
cionários da Embrapa, Trabalhado-
res das  áreas da Saúde e Cpers) e 
Empregados no Comércio, afirmam 

Sindicatos  de trabalhadores se 
mobilizam para greve geral do dia 28
Trabalhadores prometem parar em protesto contra a terceirização e 
reformas da previdência e trabalhista. São aguardadas novas definições 
a partir de segunda-feira, já que a Cãmara dos Deputados mobiliza-se 
para antecipar a votação da reforma previdência

que no próximo dia 28, as entidades 
sindicais não atenderão ao público.

Na ocasião, seus dirigentes e 
funcionários participarão de atos 
regionais e locais em defesa dos in-
teresses da classe trabalhadora, con-
frontando as proposições do gover-
no federal e do parlamento brasileiro 
- particularmente em relação às re-
formas da Previdência e Trabalhista.

No dia previsto para a greve 
geral, a intersindical apoiará o movi-
mento em Caxias do Sul, e de tarde 
promoverão atos na Via Del Vino.  
No comunicado, são reafirmadas as 
convicções de movimento em defesa 
da cidadania brasileira, dos trabalha-
dores e dos contribuintes do sistema 
previdenciário e da seguridade so-
cial.

O vice-presidente do SITRACOM 
destaca. “Esta greve não é dos Sindi-
catos dos Trabalhadores, mas sim da 
sociedade, do povo deste país, con-
tra as Reformas determinadas pelo 
poder econômico, adaptadas por 
este governo e apoiadas pelos parti-
dos de direita”. E alerta. “O povo tem 
que ter a consciência desta luta, pois 
afeta a vida de hoje, e no futuro, dos 
filhos e netos”.

Vilatti ressalta ainda a impor-
tância de que a população deixe o 
medo e assuma ser agente da trans-
formação, dando o recado a câmara 
que eles estão lá com o nosso voto, 
e para votar a nosso favor . “Estamos 
aguardando orientações da Central, 

do Comando Nacional e da Inter 
Sindical de Bento Gonçalves, para 
verificar qual a melhor maneira da 
sociedade participar, demonstrando 
sua revolta perante  as medidas das 
reformas propostas pelo governo”, 
conclui.

Em seu comunicado, a Intersin-
dical ressalta que a mobilização do 
dia 28, o chamado para uma Greve 
Geral, deve partir da conscientização 
dos trabalhadores, dos empreende-
dores e todo e qualquer um que seja 
contribuinte ao Sistema da Segurida-
de Social, no sentido de mostrar aos 
Deputados e Senadores, ao Presi-
dente da República e seus Ministros, 
que o povo comum aqui em baixo, 
longe de Brasília, não concorda com 
isso que estão fazendo com a Previ-
dência, com o mundo do trabalho e 
com o direito do cidadão que empre-
ende e que trabalha.

Uma última informação vinda 
do presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Bento Gonçalves (STIMMME), El-
vio de Lima, recebida ontem, cita a 
reunião (em caráter de emergência) 
da qual ele participará em São Pau-
lo, na próxima segunda-feira, às 9 
horas, na Confederação Nacional de 
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 
Segundo ele, após o encontro é que 
serão dadas orientações mais especí-
ficas sobre a greve geral e seus des-
dobramentos.

Presidente do STIMMME participará de uma reunião em SP na 
próxima segunda-feira, às 9 horas, na Confederação Nacional 
de Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). Encontro definirá 
orientações mais específicas sobre a greve geral.

Vice-presidente do SITRACOM destaca  “O povo tem que ter a 
consciência desta luta, pois afeta a vida de hoje, e no futuro, 
dos filhos e netos”.
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Bento Gonçalves é surpreendida com a apreensão de 20 toneladas de alimentos impróprios e três prisões
Equipe da Força-tarefa do Ministério Público realizou as vistorias em 13 estabelecimentos do município na terça e quarta-feira e criticou a atuação da vigilância sanitária que - ao contrário do que encontraram - passou a informação que  estava “tudo regularizado” 

Nos últimos anos, a população 
vem sendo surpreendida com sérios 
problemas relacionados à comerciali-
zação de alimentos impróprios para 
o consumo – desde leite com a adição 
de acetona (ou mesmo soda cáustica) 
a extrato de tomate contendo pelos 
de roedores. A lista é grande, mas re-
centemente, as carnes têm figurado 
no topo das apreensões – e a questão, 
além de causar sérias consequências 
para o setor,  e indigna os consumido-
res e tem abalado o panorama econô-
mico do país, principalmente em rela-
ção às exportações.

Bento Gonçalves iniciou a semana 
com a notícia da apreensão de  quase 
20 toneladas de alimentos impróprios 
para o consumo, além de  um mercado 
interditado e três empresários presos 

Esse foi o resultado da ação co-
mandada pela equipe da Força-Tarefa 
do Programa Segurança Alimentar, rea-
lizada entre a terça-feira e quarta-feira 
(18 e 19), que vistoriou 13 estabeleci-
mentos comerciais do município.

Durante a operação, os agentes da 
Força-Tarefa de Segurança Alimentar 

Também foram apreendidos 950 quilos 
de carne sem procedência – sendo que 
boa parte estava em condições impró-
prias para consumo, apresentando si-
nais de deterioração.O proprietário foi  
preso em flagrante pelo crime contra 
as relações de consumo. 

Nos açougues Big Boi, Razzera, 
Santa Eulália e Silvério foram apreen-
dias 2,6 toneladas de carnes impró-
prias para o consumo, sem indicação 
de procedência e que apresentavam 
problemas sanitários. Devido à gran-
de quantidade de produtos retirados 
desses estabelecimentos, foram neces-
sários dois caminhões e duas caminho-
netes para transportar a apreensão

No início da noite de terça-feira, a 
força tarefa vistoriou a Casa de Carnes 
São Roque e Fruteira São Roque - um 
dos locais onde ocorreu a maior apre-
ensão. Segundo o Ministério Público, 
mais de oito toneladas de carne não 
apresentavam condições para consu-
mo, sem indicação de procedência.

Foram necessários a utilização de-
três caminhões para transporte. 

Segundo dia direcionou 
vistoria a grandes redes 
mercadistas

Na quarta-feira, foi a vez da equi-
pe da FT inspecionar e retirar produ-
tos sem condições para consumo dos 
os supermercados Nacional, Grepar, 
Rizzardo, Andreazza e Apolo (Shop-
ping L’América e Avenida São Roque). 

Na ação do segundo dia, a Força-Tarefa 
não divulgou o volume total das apre-
ensões ocorridas nestes  mercados.

Ministério Público Vigilância Sani-
tária  também  inspecionado o Frigo-
rífico Gasperin, cujo proprietário foi 
preso por falsificação de rotulagem e 
comercialização de alimentos venci-
dos. A Força-Tarefa não divulgou  o vo-
lume de alimentos apreendidos.

As apreensões se basearam em 
irregularidades que ferem a legislação 
referente à manipulação de alimentos 
e no próprio Código Sanitário que re-
gulamenta todos os estabelecimentos. 

Um dos maiores problemas encon-
trados na segunda etapa da operação 
foi relacionado ao acondicionamento 
inadequado de produtos, ao contrário 
do primeiro dia, que surpreendeu pela 

quantidade de carne para o consumo 
de operação. O promotor responsável 
pelo caso, Alcindo Filho, classificou a 
apreensão como uma das maiores já 
realizadas pela Força-Tarefa neste ano.

Em entrevista, o promotor Alécio 
Nogueira falou sobre as consequências 
no caso de apreensões de produto, 
destacando que no caso de irregulari-
dade de procedência ou impropriedade 
para consumo, o desdobramento segue 
de acordo com o caso. “Produtos im-
próprios para o consumo tem um en-
quadramento criminal; às vezes a irre-
gularidade - no sentido da procedência 
- pode ter um viés mais administrativo, 
mas sem que seja menos grave”, se re-
ferindo ao fato de que a falta de proce-
dência pode causar prejuízos à saúde 
das pessoas também.

encontraram um cenário de  produtos 
sem indicação de procedência, venci-
dos, fora da temperatura adequada e 
ainda com fracionamento irregular. 

A inspeção se deparou com car-
nes cuja validade estava fora do pra-
zo acondicionadas no mesmo local 
com mercadorias em boas condições, 
junto com outras com claros sinais de 
deterioração, e até mesmo pedaços de 
frango vencidos sendo lavados e de-
pois temperados para voltar ao balcão.

Apreensão no primeiro dia 
alcançou 11 toneladas 
  apreendidas

No primeiro dia da ação, foram 
inspecionados seis emprtesas entre 
mercados e açougues, com apreensão 
de 11 toneladas de alimentos: Merca-
do e Açougue Boi na Brasa, Casa de 
Carnes Santa Eulália, Big Boi Carnes, 
Casa de Carnes Razzena, Açougue 
Silvério, Casa de Carnes São Roque e 
Fruteira São Roque.

O Mercado Boi na Brasa, do bairro 
Fenavinho, foi interditado  por comer-
cialização de mercadorias vencidas.

Foram 20 toneladas de alimentos impróprios para o consumo apreendidos, em 13 
estabelecimentos do município

Um dos maiores problemas encontrados na segunda etapa da operação foi relacionado ao acondicionamento inadequado de produtos.

Na quarta-feira, foram inspecionados grandes redes mercadistas

Segundo FT, essa foi uma maiores apreensões realizadas neste ano.
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(1)XR 250 Torna-
do 2005 vermelha 
com 35.000 km. 
Toda original com 
baú, nunca usa-
da em trilha, moto 
toda revisada. Va-
lor R$ 6.500,00. 
I n t e r e s s a d o s 
tratar pelo fone: 
(054) 8129-9109

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

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

(1) Vendo moto 
Susuki Intruder 
125, único dono, 
baixa quilometra-
gem. R$ 3.900,00. 
Tratar pelo fone 
(54) 9997-9002.

(1) Vendo moto 
CG125 Honda 
ES, 2012, 50.000 
mk. Valor R$ 
4.500,00. Infor-
mações tratar 
pelo fone (54) 
9137-9265.

(1) Moto Fazer 
250 preta 06 com-
pleta injeção ele-
trônica e partida, 
única dona, com 
30 mil km, motor 
com garantia. Va-
lor R$ 5.000,00 a 
vista ou até 12 ve-
zes visa ou mas-
ter. Fone: (54) 
9648-3246 ou 
(54) 9141-0704.

(1) Falcon NX 400 
ano 2007 em óti-
mo estado, vendo 
ou troco por carro 
de maior valor. Va-
lor R$ 10.800,00. 

(1) Vendo 2 
pneus meio 
uso para cami-
nhão medida 
700/16 liso em 
bom estado. R$ 
280,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9604-8686.

(1) Vendo capa 
para motoci-
cleta, femini-
na tamanho 
médio, marca 
rebelli nova e 
leve, com sina-
lizador valor R$ 
100,00. Fone: 
(54) 9995-2520. 

(1) Vendo DVD 
Pioneer avh - 
5480 BR com 
tela retrátil de 
7”, entrada 
para câmera de 
ré, com 02 me-
ses de uso e na 
garantia. Valor 
800,00 nego-
ciável. Tratar 
com Everton 
(54) 8114-1444.

(1) Vendo 4 ro-
das e 4 pneus 
pirelli Scorpion 
atr 175/0r14 
meio uso. Va-
lor R$ 600,00. 
Aceito propos-
tas. Tratar com 
Everton pelo 
fone: (54) 8114-
1444.

(1) Vende-se 
um capacete 
preto, tamanho 
grande. Valor 
R$ 50,00. Fone: 
(9155-2607.

(1) Vendo capa 
para motoquei-
ro feminina, ta-

(4)Vende-se 
a p a r t a m e n -
to de 2 dor-
mitórios, sala 
com sacada, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço se-

parada, com 
garagem. Bair-
ro Progres-
so. Valor R$ 
240 .000 .00 , 
mas aceito 
proposta e 
aceito veícu-
lo no negócio, 
sem restri-
ções. Contato: 
8134-3424

(1) Bairro São 
Francisco, pró-
ximo a praça 
Vico Barbieri, 
com 2 quar-
tos, cozinha 
americana, 2 
garagens, la-
reira, churras-
queira, porce-
lanato, gesso, 
laminado nos 
quartos, espe-
ra para split, 
gás individual, 
posição Leste/
Norte, terraço 
exclusivo com 
100m². Entre-
ga em dezem-
bro de 2014. 
Prédio reves-
tido em pas-
tilha e salão 
de festas. R$ 
350 .000 ,00 . 
Aceito imóvel 
de menor va-
lor. Fone: (54) 
8128-5535.

(3)Vendo apar-
tamento com 
2 dormitórios, 
2 sacadas, 
churrasquei-
ra, garagem e 
demais depen-
dências, com 
115,43m2 de 
área total, 5º 
andar, exce-
lente localiza-
ção, no Centro 
de Nova Pra-
ta. Valor: R$ 
270 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: 54 – 
99913 -2331 
(Whats), com 
Orides. 

(3)Vendo ou 
troco ap. no 
botafogo 2 
quartos sendo 
1 suíte, gara-
gem para 2 

(1) Alugo con-
jugado quarto/
ozinha e ba-
nheiro, para 1 
pessoa. Mobi-
liado, incluin-
do maquina de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, 
internet opcio-
nal, cama, cozi-
nha etc. Conta 
RGE. Local p/ 
moto. Tranquili-
dade e privaci-
dade localizado 
próximo a FER-
VI-UCS. em 
B.Gonçalves. 
Tel.34513716 
ou 34511727.

(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 -
to. Valor R$ 
700,00. Direto 
com o propie-
tário. Fones: 
99547149 ou 
99422331 com 
Odilo ou Vera. 

(1) Alugo quar-
to com ou sem 
mobilia, R$ 
350,00. Próxi-
mo a Rodoviá-
ria, com água 
e luz incluso. 
Fone: 9955-
7550

(1) Alugo apar-
tamento no 
bairro Santo 
Antão, com 
dois quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, ga-
ragem e sa-
cada. Cerca-
do. Valor R$ 
500,00. Fone 
(54) 9605-9197 
ou 9118-1621. 
Com Carlos.

(4)Alugo quar-
to no bairro 
Maria Gorre-
ti R$350,00. 
Contatos: (54) 
9955-7550 ou 
(54) 3019-7600

(3)Alugo apar-
tamento no 
centro, próxi-
mo ao Hospital 
Tacchini, com 
3 dormitórios, 
sala, cozinha, 
área de servi-
ço, banheiro. 
Peças bem am-
plas. Contato 
somente à noi-
te, pelo telefo-

manho M, nova 
e com sinaliza-
ção. Valor R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9995-1099.

(1) Vendo bota 
para moto es-
portiva exustar 
semi-nova com 
raspadores, Nº 
45 BR. Valor R$ 
300,00. Fone: 
(54) 9106-8991.

(1) Som auto-
motivo, alto-fa-
lante 15, 4 cor-
netas, 1 módulo 
3.600 sem limi-
tes. R$600,00. 
F o n e : 
99694261 com 
Tiago.

(1) Vende-se 
capacete pre-
to, tamanho 
grande. Valor 
R$ 50,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9155-2607 

(1) Vendo 
DVD automo-
tivo JVC avx 
838 2 dono 
mais topo da 
JVC com USB 
bluetuf zero 
na caixa valor 
120,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 8417-
4695 ou (54) 
9 6 2 3 - 0 1 3 1 . 

(1) Vendo ca-
deira de bebe 
para carro até 
25 kg. Valor R$ 
190,00 cor ver-
de. Fone: (54) 
9 6 1 5 - 0 11 6 . 

Ligar no fone: (54) 
9604-8686 , falar 
com André.

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

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

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

(1) Vendo moto 
Honda Hornet 
600 azul escu-
ro com ABS ano 
2011. Tratar pelo 
fone: (54) 9108-
5819.

(1) 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.

(1) Vendo Biz 
branca, 2013, 
completa. Valor 
R$ 7.500,00. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9154-6362.

(1) 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.

(1) Moto CG 
125 fan ES, pre-
ta 2012, apenas 
35km. Valor R$ 
4.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9633-1771.

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

9114-2534.

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

carros, mo-
biliado- ven-
da Direta. tel. 
99965 7733.

(1) Vendo 
Apartamento 
na planta no 
último andar 
(8º Andar) com 
173,51m² pri-
vativos no Hu-
maitá edifício 
Pedro Rosa 
com 3 vagas 
para garagem, 
com 1 suíte 
com espera 
para Hidro e 
sacada em “L” 
com 36m², 2 
dormi tó r ios , 
banheiro so-
cial, escritório, 
lavabo no li-
ving, churras-
queira, porce-
lanato, água 
quente, split e 
gesso. Valor 
R$ 550.000,00 
ou R$ 
110.000,00 de 
entrada mais 
financiamento 
até a entrega 
das chaves ou 
quitação com 
financiamen-
to ou recur-
sos próprios 
. Entrega em 
dezembro de 
2016. Tratar 
pelos fone: 
(69) 9329-
5211.

(1) Apartamen-
to no centro, 
com 4 quartos, 
total posição 
do sol, 126m² 
e com con-
domínio bai-
xo. Valor R$ 
285 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9996-7288.

(1) Apartamen-

to no centro na 
Rua Saldanha 
Marinho703. 
Com 82,42m², 
prédio com 
6 unidades. 
Valor R$ 
175 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9905-3135.

(1) Vendo 
apartamento 
de 1 dormitó-
rio com saca-
da, posição 
solar Oeste/
Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² 
e 57,41m² 
de área real 
total privati-
va. Valor: R$ 
165.000,000. 
Tratar pelos 
fones: 8168-
0777 ou 9106-
8991.
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(3)Alugo par-
te inferior de 
alvenaria, 2 
quartos, ba-
nheiro, sala e 
cozinha con-
jugada, mobi-
liado, estacio-
namento para 
moto, para 
casal ou para 
rapazes sem 
animal de esti-
mação. Paga-
mento adian-
tado de R$ 
600,00 após 
R$ 600,00 
mais água e 
luz., no Bairro 
Glória. Fone  
9 9 1 3 4 0 7 8 - 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 .  

(1) Alugo par-
te inferior no 
bairro Zatt, 1 
dormitório, ba-
nheiro, sala e 
cozinha inte-
grados. Valor 
R$ 300,00, 
com Anderson 
9 1 4 4 - 5 5 6 8 

(1) Alugo parte 
inferior de uma 
casa alvenaria 
com possibili-
dade de trans-
formar em 03 
quartos, com 
garagem, no 
bairro Barra-
cão. Valor R$ 
390,00. Fone: 
( 5 4 ) 9 9 7 2 -
4342.

( 3 ) A l u g a - s e 
porão de um 
quarto, sala, 
cozinha e ba-

nheiro no bair-
ro Humaitá, 
rua Alagoas, 
392. Fone: 
99673-8022

( 4 ) A L U G A 
casa na praia 
de Xangri-
la divisa com 
Atlântida em 
c o n d o m í n i o 
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 , 
churrasquei-
ra. VALOR R$ 
320 .000 ,00 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Con-
tato Celular 
98104-4475. 

(4)Alugo casa 
na praia no 
m u n i c í p i o 
de Arroio do 
Sal, Balneá-
rio Atlântico, 
à uma quadra 
do mar, toda 
em alvenaria, 
com 2 suítes, 
mais 1 banhei-
ro completo. 
Acomoda 7 
pessoas, pátio 
grande fecha-
do, muita som-
bra, um qua-
dra do super 
mercado, sor-
veteria, restau-
rante, direto 
com o proprie-
tário Olavo. 
Fone (54) 
9 9 9 7 2 6 7 0 8 

(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 , 
churrasquei-

ra. VALOR R$ 
320 .000 ,00 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Con-
tato Celular 
98104-4475. 

(4)Alugo casas 
em bento gon-
çalves, uma 
no santa hele-
na, uma na co-
hab e uma na 
licorsul.Tratar 
pelo fone (54) 
9 9992-2223

(1) Aluga-
-se casa na 
praia de IMBÉ, 
com 4 quar-
tos sendo 1 
suíte e com 
3 banheiros, 
sala e cozinha 
mobiliados, a 
casa totalmen-
te cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b i n a r. F o n e : 
54.3055-2883, 
9693-2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Caroli-
na 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 
( 5 4 ) 3 0 1 9 -
4 5 6 9 . 

(4)Alugo casa 
de alvenaria , 
parte inferior 
(não é porão), 
espaço ideal 
para escritó-
rios ou espa-
ços de beleza, 
bairro  Ma-
ria Goretti há 
uma quadra 
da Osvaldo 
Aranha, com 
100 metros 
q u a d r a d o s , 
opção com 
e sem gara-
gem. Contato: 
996484897 ou 
9811116604

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

(4) Aluga-se 
casa, no bair-
ro Ouro Ver-
de, início da 
Rua Júlio Luis 
Mussoi. Com 3 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, lavan-
deria e garage 
coberta, patio 
cercado. Valor 
a combinar. Tel 
34511365 com 
Ivanir 

Alugo casa 2 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro e área 
de serviço. 
Bairro univer-
sitário, próxi-
mo ao IC Ro-
das. Valor R$ 
550,00. Fone: 
9191-5568

( 4 ) A L U -
GO CASA 2 
Q U A R T O S 
BAIRRO GLO-
RIA.... 500,00 

(1) Alugo casa 
parte inferior, 
2 dormitórios, 
sala, cozinha, 
área de servi-
ço, banheiro. 
Rua Augusto 
Tonello, Borgo, 
loteamento São 
Paulo. Fone: 
9 6 6 4 - 7 9 6 2 
Whats 9906-
6866

(1) Alugo casa 
3 pepara ca-
sal, direto com 
o proprietá-

zinha e banhei-
ro grande com 
possibi l idade 
para área de 
serviço. Valor: 
R$ 470,00. In-
teressados, en-
trar em contato 
pelo telefone: 
Imoças, mobília 
nova, lavande-
ria, geladeira, 
GLP, chuveiro, 
internet. Pró-
ximo a FERVI-
-UCS. Fone: 
3451-3716 ou 
9 6 4 2 - 5 8 3 3 , 
com Adair.

(3)Alugo casa 
com dois 
quartos, lo-
calizada no 
bairro Universi-
tário R$480,00. 
C o n t a t o s : 
( 5 4 ) 9 9 9 5 5 -
7550 ou 
(54)3019-2531.

(1) 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 casa 
na praia de Bal-
neário Mariluz 
em Imbé, Beira 
Mar. 4 Quartos, 
3 Banheiros, 
todo mobilia-
do, varanda, 
churrasqueira, 
garagem para 
4 carros. Pá-
tio amplo com 
gramado. Casa 
toda cercada. 
Piscina com 
aquec imento 
solar. Própria 
para grupos 
com mais de 12 
pessoas. Valor 
por pessoa: R$ 
50,00. Reser-
va pelo fone:  
( 5 4 ) 9 9 9 5 5 -
7550 ou 
(54)3019-4569. 

(ligar usando o 
54) 

(1) Alugo casa 
de alvenaria do 
Bairro Santa 
Helena, pos-
sui um quarto, 
sala, cozinha, 
área de serviço 
e banheiro.Va-
lor R$390,00.
Com Sidnei 
9175-8104.

(1) Alugo casa 
parte inferior, 
bairro Santa 
Rita (sala, cozi-
nha, banheiro, 
dois quartos) in-
teressados en-
trar em contato 
pelo fone 54 
99024246 ou 
54 81071677 
ou 99945843. 
R$450,00.

(2)Alugo casa 
na parte inferior 
com 2 quartos, 
sem garagem. 
Bairro Gló-
ria. Valor R$ 
580,00 (prefe-
rencialmente) 
sem crianças. 
Pede-se um 
avalista com 
imóvel próprio. 
Tratar pelo fone 
99184-0278. 

(4)Alugo casa 
parte inferior 
7/9, sem ga-
ragem e de 
preferência ca-
sal sem filhos. 
Bairro Glória. 
Preço a com-
binar. Telefone: 
34533288

(4)Alugo casa 
com 2 quar-
tos no bairro 
Universitário, 
perto da UCS. 
C O N T A T O : 
(54)99557550

(3)Alugo Casa 
na Rua Fran-
cisco Pavoni, 
bairro Bertolini. 
Cozinha, sala, 
área de servi-
ço, 02 quartos, 
banheiro, va-
lor a combinar. 
Whats (54) 
9 9 6 7 1 - 1 5 3 6 
ou (54) 99666-
0771.

(3)Alugo casa 

rio, 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 antecipa-
do R$ 700,00, 
sem animais 
de estimação. 
Contato: 9136-
4078 ou 9146-
2104

( 4 ) A l u g a - s e 
casa no Zatt, 
dois quartos, 
sala, cozinha 
e área de ser-
viço, mais info 
telefone (54) 
96692001

(1) Alugo parte 
inferior no bair-
ro Zatt, 1 dormi-
tório, banheiro, 
sala e cozinha 
integrados. Va-
lor R$ 300,00, 
com Anderson 
9144-5568

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

(1) Alugo casa 
parte inferior, 
localizada no 
Bairro Santa 
Rita, próximo 
ao colégio Bom 
retiro. Moradia 
com dois dormi-
tórios, sala, co-

ne 3055.4745.

(4)Alugo apar-
tamento de 1 
quarto, sala, 
área de ser-
viço, cozi-
nha. Próximo 
ao Shopping 
L’mérica. Pre-
ço a combinar. 
Fone 3452-
2710.

( 3 ) 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 
F I O R E L O 
B E R T U O L , 
BAIRRO PRO-
G R E S S O . 
FONE 99972 
6708 OLAVO

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

(3)Alugo con-
jugado quarto/
cozinha, ba-
nheiro, para 1 
pessoa.Mobi-
liado, incluindo 
máq. de lavar, 
frigobar, antena 
UHF, internet 
opcional, etc. 
Conta RGE, lo-
cal para moto. 
Tranquilidade 
e privacidade, 
localizado pró-
ximo a FERVI-
-UCS em BG. 
Tel 34513716 
ou 34511727.

(4)Alugo apar-
tamento de 
2 quartos no 
bairro Humaitá. 
Com garagem 
e cozinha mo-
biliada. Fone: 
9985-4444

(4)Apto próxi-
mo ao centro, 
1 dormitório, 
sala e cozinha 
c o n j u g a d a s , 
banheiro, área 
de serviço, com 
terreno cerca-
do. valor à com-
binar, necessá-

rio fiador. Fone: 
99945879

(4)Alugo apar-
tamento com 2 
quartos, sala e 
cozinha conju-
gada, banheiro, 
área de servi-
ço, sem gara-
gem no Bairro 
Gloria. Valor R$ 
550,00 interes-
sados contatar 
054-9654-5963
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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 so-
brado com 02 
quartos, novo, 
em condomínio 
fechado, Cami-
nhos da Eulá-
lia, tratar fone/
whats: 054-
9988-3530

(4)Alugo so-
brado com 02 
quartos, novo, 
em condomí-
nio fechado, 
vaga de gara-
gem coberta 
com espaço 
para dois car-
ros, direto com 
o proprietário, 
IPTU 2016, 
R$ 500,00 tra-
tar fone/whats: 
054-9988-3530

( 4 ) A l u g a - s e 
duas casas na 
praia Balneário 
Atlântico  pró-
ximo  do mar 
e cercadas. 
Nos meses 
Dezembro, ja-
neiro, fevereiro 
e Março.  Inte-
ressados  tra-
tar pelo fone 54 
99926713

(4) Alugo apar-
tartamento bem 
próximo ao 
Colégio Mes-
tre. 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, ga-
ragem e chur-
rasqueira. Se-
mi-mobil iado, 

(1) 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.

(1) VENDO 
CASA Praia 
Estrela do Mar/ 
Torres, 150m 
da praia, R$ 
160 mil e terre-
no pronto para 
a construção, 
e s c r i t u r a d o . 
R$ 65mil, fone: 
9863-8556

(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 , 
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.

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

(1) 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.

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

(4) 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

(1) Casa de al-
venaria 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

(1) 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

(1) Casa de al-
venaria 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

(1) 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.

(1) Vendo ou 
troco por casa 
em Bento Gon-
çalves, sítio 
com todas as 
b e n f e i t o r i a s 
mais 300 pés 
de mudas fru-
tíferas, mais 
de 10 caixas 
de abelha em 
produção, mais 
4.000 pés de 
pinheiros, escri-
tura, luz e água.

(1) Vendo casa 
de madeira 
7x8, sala, co-
zinha, 2 quar-
tos e banheiro. 
Terreno 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

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

Piso de por-
celanato. R$ 
700,00. Direto 
com proprietá-
rio. 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, ba-
nheiro, sala, 
cozinha, todo 
mobiliado. Alu-
go para festas 
do fim de ano 
(10 dias). Va-
lor à combinar. 
Contato: 9969-
3200 com Ca-
rolina

(1) Tenho par-
te inferior de 
uma casa para 
alugar, com 2 
quartos sala e 
cozinha con-
jugados e ba-
nheiro. Tratar 
com Zeli, fone 
(54) 9974-0063 
bairro São 
Francisco,

(1) Aluga-se 
uma ótima mo-
radia no bairo 
Santa Rita, pró-
ximo a Isabela 
com 2 quar-
tos, cozinha, 
banheiro, ga-
ragem e chur-
rasqueira. R$ 
500,00. CON-
TATO: 9954-
7149

com Mari

(1) Vendo re-
sidencia no lot 
Althaus 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

(4)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

( 4 ) 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

(1)  Vendo ter-
reno bairro imi-
grante medindo 
14x34m final 
da rua. Valor 
R$ 170.000,00. 
Fone: 9113-
2411, com Ro-
berto.

(1) Vendo terre-
no 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

(1) Vendo ter-
reno de 17x27 
com duas ca-
sas. Casa de 
madeira, viga-
mento com lage. 
Valor R$ 110mil, 
aceito carro 
no negócio. 
Fones: 9621-
8 8 1 9 / 9 1 6 2 -
2393

(1) Vendo ter-
reno 12x35 no 
loteamento São 
Valentim, bem 
localizado com 
excelente vista. 
Contato com 
Léia: 54.9666-
6 6 0 9 / 8 1 4 2 -
8206.

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

(1) Vende-se 
terreno, próxi-
mo a Farrou-
pilha, perto da 
sede campestre 
Santa Rita com 
tamanho de 
15x58m. Valor 
R$ 50.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9149-3490.

(1) Vendo terre-
no, 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.

(1) 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.

(1) Vendo área 
de terra 24,4 

m². Valor total 
R$ 250.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9981-0719.

(1) 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.

(1) Vende-se 
terreno com 
12,5 hectares 
com duas ver-
tentes, luz e 
água de poço. 
Em Coronel Pi-
lar. Tratar pelo 
fone:9915-0018 
com Claudecir.

(1) Vende-se 
p r o p r i e d a d e 
com casa de al-
venaria de 70 m² 
com luz, água 
potável, açude 
e terra cultiva-
da. Localizada 
no município 
de Boa Vista 
do Sul. Conta-
to:9610-4693

(1) Alugo um 
terreno de 
5.000m², po-
dendo ser total 
ou parcial, na 
BR 470, próxi-
mo a vinícola 
Gran Legado 
em Garibaldi.
Valor a combi-
nar. Tratar pelo 
fone: (54) 3055-
3113.

(4)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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mesa de vi-
dro triangu-
lar com base 
de madeira 
e tubo. R$ 
300,00. Fone: 
3 4 5 2 - 2 1 0 7 

(4) Vendo 
uma caixa 
d’água mil li-
tros. Fone: 
(54) 3451-
2921 ou 
99620-4168 

(4)Vendo ca-
deira de praia 
dobrável, tipo 
espreguiça-
deira, usada, 
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) 
9 2 0 2 - 7 2 7 2 

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

( 4 ) 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 

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

(4) Vendo 2 
ternos com-
pletos tama-
nhos médios, 
1 cinza outro 
bege, valores 
90,0 e 150,0 
respec t i va -
mente, tratar 

99197-7163 

(4) 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. 

( 4 ) V E N -
DO TÍTULO 
DO CLU-
BE CAÇA E 
PESCA, TEL 
99911-8487. 

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

( 3 ) 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 $ 1 8 0 , 0 0  
t e l e f o n e 
para conta-
to TRATAR 
54 96090023 

( 4 ) V e n d o 
máquina de 
costura e 
bordado em 
bom estado, 
marca Finger, 
R $ 4 0 0 , 0 0 . 
Fone 3055 
2583 ou 
9 9 6 2 6 8 7 3 5 

(4) Vendo su-
tiã de ama-
mentação da 
yoga M pou-
co uso.R$ 
20,00 fone. 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 

(4) Vendo 
b r i n q u e d o s 
para menino , 
ótimo estado, 
Valores de 
R$ 3,00, 5,00 
10,00 , 15 e 
R$ 20,00 fone 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 

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

(4) 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 
pelo fone (54) 
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 pelo 
fone (54)9197-
7 1 6 3 

(4)Vendo es-
tabilizador de 
computador 
de 800va de 
potencia, usa-
do, Tektron 
– valor 65,00 
– tratar pelo 
fone (54) 
99197-7163 

( 4 ) 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 , 5 0 x 1 , 0 5 , 
cor amadeira-
do claro,  valor 
350,0 – tratar 
99197-7163 

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

(4)Vendo 2 
sacos de 20 
kg cada, de  
rejunte para 
piso e azule-
jo, portokol, 

bege claro, 
valor total 
50,0 – tratar 
99197-7163 

(1) Vende-
-se mercado 
em Cotiporã, 
boa localiza-
ção, ótima 
clientela, bar-
bada. Tratar 
pelo fone (54) 
99626-8735 

(1) Locali-
zação, óti-
ma cliente-
la, barbada. 
Valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: 
(54) 99626-
8735

(1) Compro 
botijão de gás 
de 13kg, tra-
tar pelo fone 
(54) 99915-
2783

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

(4) Vendo mo-
nitor de com-
putador de 
LCD Sansung  
S y n c m a s t e r 
17 polegadas,  
usado, em bom 
estado e fun-
cionando, valor 

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. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 99626-
8735 

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

( 3 ) C o m p r o 
escoras no-
vas ou usa-
das, 3,5 com-
p r i m e n t o . 
Fone: 9982-
2222

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

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

( 3 ) V e n d o 
aparelho de 
nebulização 
inalar com-
pact  usado, 
em bom es-
tado,  valor 
80,0 – tratar 
99197-7163

(4)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 

(3) Vendo cen-
trifuga de frutas 
usada, em bom 
estado,  marca 
walita tutti frutti, 
valor 120,0 – 
tratar pelo fone 
(54) 99197-
7163

(3) Vendo multi 
processador de 
alimentos, mar-
ca walita máster 
plus usado, em 
ótimo estado,  
valor 180,0 – 
tratar pelo fone 
(54) 99197-
7163

(3) Vendo tele-
visor 20 pole-
gadas, usado, 
Philips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

(3) Vendo tele-
visor 29 pole-
gadas, usado, 
Sony, em bom 
estado, valor 
180,0 - tra-
tar pelo fone 
(54)99197-7163

(3) Vendo ca-
feteira elétrica 
usada marca 
eletrolux azul 
bic, em bom 

180,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(4)Vendo es-
tabilizador de 
computador de 
800va de po-
tencia, usado, 
Tektron – valor 
65,00 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(3)Vendo mesa 
de madeira 
(mdf)  usada, 
para escritó-
rio, medindo 
2,50x1,05, cor 
a m a d e i r a d o 
claro,  valor 
350,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(3) Vendo 1 
portão de ferro, 
pia de banhei-
ro com colu-
na. Fone: (54) 
3451-2921 ou 
9 9 6 2 0 - 4 1 6 8 

(3)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 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 
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estado, valor 
60,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

(3) Vendo apa-
relho de para-
bolica orbisat 
sem o controle 
valor 60,00-tra-
tar fone-
996150116.

(1) Vendo ca-
deira Galzerano 
verde até 25kg 
para carro. R$ 
240,00. Tra-
tar pelo fone: 
8 4 2 7 - 0 3 3 7 

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

(1) Vende-se 
fogão a gás de 
6 bocas. Valor 
R$ 250,00. F: 
9155-2607

(1) Vende-se Tv 
CCE 29”. Valor 
R$ 250,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9155-2607 

(1) Vendo ar 
Split 12.000 
marca Midea, 
quente e frio. R$ 
1090,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9191-5712

(1) Vendo no-
tebook usado 
R$390,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9191-5712. 

(1) Vendo bal-
cão de pia + 
cuba + aéreo, 
valor R$ 150,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9982-2222 

(1) Vendo es-
tante cor marfim 
semi nova, em 
ótimas condi-
ções. Valor R$ 
100,00. Infor-
mações tratar 
pelos fones: 54 
8131-0228 ou 
54 9206-055

(1) Vende-se 

rista, babá e 
cuidadora em 
hospital. Con-
tato pelo fone 
99311492

( 4 ) T r a b a l h o 
de pedreiro, 
c a r p i n t e i r o , 
encanador e 
reformas em 
geral. Orça-
mento gratuito. 
Contato: 9950-
3279

(3)Ofereço au-
las particulares 
de matemáti-
ca. Contato: 
99677- 3468

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

(2) Vendo Tú-
mulo de ce-
mitério com 3 
gavetas e os-
sário,  não foi 
usado, no ce-
mitério parque 
jardim do vale, 
valor a com-
binar – tratar 
99197-7163 

(3) Procuro 
serviço como 
pedreiro, en-
canador, pin-
tor ou parte 
de serviços 
gerais. Qual-
quer horário. 
Contato: (051) 
9 9 5 6 2 - 2 1 6 0 
Volmir ou (54) 
99669-2001

(1) Presto ser-
viços como ze-
lador, porteiro 
e controlador 
de estaciona-
mento. Tratar 
pelo fone: (54) 
9963-1952.

( 4 ) P r o c u r o 
pessoa do sexo 
feminino para 
cuidadora de 
idosa.  Valor a 
combinar. Tra-
tar pelo fone: 
3452-2704

(4)Faço servi-
ços de segu-
rança com cur-
so e reciclagem 
em dia . Fa-
lar com Gilnei 
99223-3650 ou 
99938-9141

(1) Faço digi-
tação e forma-
tação de traba-
lhos de acordo 
com as normas 
específicas da 
ABNT. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 1 9 6 - 0 3 5 7 
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

(4)Eu cuido de 
crianças ou 
idosos durante 
o dia. Com ex-
periência. Tra-
tar com Mari. 
(54) 99665-
8816 ou (54) 
99121-6609

(1) Faço lim-
peza comer-
cial, todos os 
dias da se-
mana. Tratar 
pelo fone: (54) 
9969-6433, fa-
lar com Fabie-
le.

(1) Leciono 
Ingles para 
reforço ou au-
las particula-
res em geral. 
Tratar pelos 
telefones: 54 
84479831 e 54 
99393659

(1) Faço faxi-
na geral, con-
tato pelo fone: 

9999-6063

(1) Aulas parti-
culares de por-
tuguês contato: 
84063686

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

(1) Procuro 
serviços como 
c o z i n h e i r a , 
auxiliar de co-
zinha, ven-
dedora ou de 
limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefone 
54 9705-1365, 
com Itamar

(1) Ofereço-
-me para traba-
lhar com diaris-
ta, na parte da 
manhã ou o dia 
inteiro. Tatar 
pelo fone: 54 
96939416 com 
Eronita.

(1) Ofereço-
-me para tra-
balhar de pin-
tor, servente 
de pedreiro e 
serviços ge-
rais em cons-
trução. Tratar 
pelo fone: 54 
91866069 com 
Mário Gomes

(1) Procuro 
serviços como 
pintor, servente 
de pedreiro e 
serviços gerias 
m contrução. 
Tratar pelo 
fone: 54 9652-
3390 com José 
Ribeiro.

(1) Faço servi-

ço de faxineira, 
tratar pelo fone 
5491436538 
com Nilde.

(1) Faço ser-
viço de jardi-
nagem como 
cortar gra-
ma e manu-
tenção, tel: 
5499810718 
falar com per-
reirão.

(1) Procuro 
diarista com 
experiência em 
serviços gerais 
domésticos, in-
teressadas en-
trar em contato 
pelo endereço 
Rua Plauto de 
Abreu N:121 
bairro San-
to Antão falar 
com Simone.

(1) Fisiotera-
pia domiciliar 
ratamento de 
lesões trauma-
to ortopédicas, 
pós-operató-
rios, complica-
ções respirató-
rias, pediatria 
e geriatria. Re-
alize seu tra-
tamento sem 
precisar sair de 
casa! contato: 
91258582.

(1) Faço ser-
viço de pedrei-
ro, azulejista, 
obras em ge-
ral. Tratar com 
Erni pelo fone 
(54) 9957.1881

(1) Faço servi-
ços elétrico e 
em geral, além 
de hidrosanitá-
rio e instalação 
e manutenção 
de ar condi-
cionado. Falar 
com Delvacir 
Santos. Fone: 
(54) 9663-8905 
ou (54) 9675-

(2) Faço ser-
viço de pedrei-
ro, azulejista 
em geral. Falar 
com Erni pelo 
Tratar pelo 
fone (54) (54) 
9957-1881.

( 3 ) P r o c u r o 
vaga como 
cuidadora de 
idosos, com 
exper iênc ia . 
Acompanhante 
a noite. Falar 
com Clair (54) 
9 9 6 8 0 - 7 7 9 6 
ou (54) 98109-
1613

(3)Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
Rita, casa cer-
cada, segura, 
mtos brinque-
dos, valores 
acessíveis. Re-
feições saudá-
veis. Ambiente 
familiar, pou-
cas crianças, 
a tend imen to 
diferenciado, 
NÃO COBRA-
MOS matrícula 
e todas as re-
feições inclu-
sas no valor. 
Venha conferir. 
999938337.

(4)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-

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

mesa de sinuca 
residencial com 
cestos 1900 x 
1180mm, va-
lor R$ 1.500,00 
Tratar pelo fone: 
(54) 81317630 
com Flademir 

(1) Vendo bal-
cão de pia + 
cuba + aé-
reo, valor R$ 
150,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9982-2222 

(1)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.

(3)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.

( 1 ) D o a - s e 
dois gatos 
brancos de 
olhos azuis, 
filhotes. Fone: 
(54) 9908-
8211.

(1) Doação de 
4 filhotes de 
fêmeas, 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

(1) Vendo ca-
valo branco e 
encilhado, ele 
é de rodeio 
e ótimo para 
crianças, valor 
a combinar. 
Fone: (54) 
2 4 5 7 - 1 2 2 2 
ou (54) 9194-
3597. Falar 
com Aguimar.

(3)Vendo coe-

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

(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 
Walita de alu-
mínio 700W 
de potência 
R$ 295,00 tra-
tar 9646 8097 
(foto whatsapp) 

(4)Vendo TV 
de plasma 50 
polegadas san-
sung com pe-
queno defeito 
R$ 350,00 tra-
tar 9646 8097 
(foto whatsa-
pp)

(4)Vendo mesa 
elástica, para 
até 24 pes-
soas, (mar-
ca Eduana) 
R$ 1.500,00 
em estado 
de nova. Tra-
tar 9646 8097 
(foto whatsa-
pp)

(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 
lavar mar-
ca Brastemp, 
8,5kg em bom 
estado, Va-
lor R$300,00.  
Tratar pelos 
fones: (54) 
3055-2583 ou 
9 .9626-8735 

lhos, R$35,00 
cada. Fone: 
991462104

( 3 ) 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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(1) Empresa 
procura me-
cânico com 
e x p e r i ê n c i a 
em máquinas 
pesadas, com 
conhecimen-
tos em hidráu-
lica. contatos 
(54) 30553900 
com jair

(1) procu-
ro emprego 
como cuidado-
ra de idosos, 
de segunda 
a sexta-feira, 
possuo re-
frências. fone: 
96830987 

(1) PROCU-
RO emprego 
de diarista no 
goretti ou ci-
dade alta em 
casa de famí-
lia ou empre-
sas na parte 
da tarde ou 
posso fazer 
o trabalho 
em casa. tra-
tar pelo fone: 
96150116

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

(1) procuro 
cabeleireira, 

massagista e 
manicure, to-
das com ex-
periência. tra-
tar pelo fone: 
96755273 ou 
81554023

(1) procura-se 
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

(1) tenho ex-
periência 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

(1) contrata-
-se motorista 
de caminhão 
com no míni-
mo dois anos 
de experiên-
cia , para tra-
balhar com 
frigorífico. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935

(1) interessa-
dos em con-
tratar eletricis-
ta residencial 
ou pessoa 
q u a l i f i c a d a 
para instala-
ção de ar con-
dicionado, hi-
dráulica geral, 
montador de 
moveis e ins-
talação de má-
quina de lavar, 
pelo telefone: 
96638905.

(3)Faço servi-

(1)Vendo um 
motor com vi-
brador para 
const ruções 
civis, esta-
do de novo, 
marca da We-
ber. Valor R$ 
1.000,00, tra-
tar pelo fones: 
(54) 9997-
3879 ou (54) 
9937-2196.

(1) Vendo tra-
tor Massey 
Ferguson 35x, 
pneus novos, 
reduzida nova, 
caixa revisa-
da, plator de 
e m b r e a g e m 
nova, em ótimo 
estado, valor 
R$ 16.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8136-4927.

(1) Vendo 
uma escada 
de alumínio 
quase nova 
pouco uso de 
7 metros du-
pla, totalizan-
do 14 metros. 
Valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: (54) 

(1) Vendo ca-
minhão guin-
cho plataforma 
8150, com ser-
viço. Contato 
pelo fone 54 
99722275

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

(1) Ranger XLS 
4x2, 2004, cin-
za perolizada, 
Gabine dupla. 
Tratar pelo 
fone: 99979002

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

(1) New Fies-
ta Sedan 2011, 
impecável, gra-
fite, 7airbags, 
ABS, banco em 
couro, trio elétri-
co, ar, direção, 
comp. De bor-
do sensor de 
estacionamen-
to, revisão na 
concessioná-
ria. 59 mil km, 
R$ 37.900,00. 
F o n e : 
91209362

(1) Santana 
1999 2.0 com-
pleto, carro im-
pecável. Valor 
R$ 13.500,00. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 8417-
4695 ou (54) 
9623-0131.

(1) Xsara Picas-
so 2.0, 2010, 
preto, 49 mil 
km. Impecável, 
valor de FIPE. 
Tratar pelo 
fone: (54) 9191-
7493.

(1) Vendo Fo-
cus Hatch GL 
Flex 1.6 2008, 
dourado. Ar 
condicionado, 
ar quente, cd 
player, desem-
baçador tra-
seiro, direção 
hidráulica,rodas 
de liga leve, tra-
vas elétricas, 
vidros verdes, 
vidros elétricos 
e alarme. IPVA 
pago. Valor R$ 

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

( 3 ) 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

(1) empresa 
procura me-
cânico com 
e x p e r i ê n c i a 
em máquinas 
pesadas, com 
conhecimen-
tos em hidráu-
lica. contatos 
(54) 30553900 
com jair

(1) procu-
ro motorista 
de caminhão 
com no míni-
mo 2 anos de 
e x p e r i ê n c i a 
e com refe-
rências. fone 
34524717 ou 
99677935

(1) precisa-se 
de motorista 
de caminho-
neiro com mí-
nimo de 2 anos 
para trabalhar 
com frigorífico 
de carnes. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935.

(1) Posto são 
valentim 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 

3507.

(1) Cuidadora 
de idosos, pes-
soa com expe-
riência na fun-
ção, falar com 
Rejane pelo 
fone: 3452-
9458 ou 9155-
6095. Prefe-
rência na parte 
da noite.

(4)Faço faxi-
na geral à tar-
de. 9641-5039 

(1) Cuido de 
crianças na mi-
nha residência, 
casa cercada, 
segura, mui-
tos brinquedos 
como escorre-
gador, cazinha 
de boneca e 
pula-pula. Ve-
nha conferir, 
preços aces-
síveis. Tra-
tar pelo fone: 
9 9 9 3 - 8 3 3 7 
com Shaiana. 

(1) Alugo brin-
quedos infantis 
(cama elastica, 
piscina bolinha, 
pebolim, escor-
regador, gan-
gorra, hockey) 
e maquina de 
algodao doce 
tratar pelo fone 
(54) 9952-3356 
 

(1) Vende-se 
lenha. Conta-
to: 99810719 
E d e r . 
 

(4)Cuidamos 
de crianças, 
bairro san-
ta Rita, casa 
c e r c a d a , 
segura,muitos 
b r i n q u e d o s , 
venha conhe-
cer, valores 
a c e s s í v e i s . 
9 9 9 3 - 8 3 3 7  

km 207 no ho-
rário comercial 
das 08 horas 
as 18 horas.

(1) Experiên-
cia com faxi-
nas de escri-
tórios, salas 
c o m e r c i a s . 
M e i o - t u r n o . 
Valor a combi-
nar. Contato: 
99996063

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

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

(4) Procuro ser-
viços de mani-
cure, pedicure 
e auxiliar de 
cabeleireiro em 
salões de bele-
za. Tratar com 
9618-5580 

9997-7820.

(1) Vendo apa-
relho de ginás-
tica Orbitrek 
Elite marca 
Polishop, novo 
na embala-
gem, 2 anos 
de garan-
tia, valor R$ 
1.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9626-
1003 ou (54) 
3 4 5 4 - 6 9 0 6 , 
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 si-
mulador de ca-
minhada novo. 
R$ 200,00. 
Contato: 3452-
2107 (ligar em 
horário comer-
cial)

(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  tratar 
pelo fone 054 
99108 5819

(2)Vendo má-
quina de cos-
tura e bordado 
marca Sin-
ger, em bom 
estado. Va-
lor R$400,00.  
C o n t a t o : 
3055-2583 ou 
9.9626-8735

24.000,00. Tra-
tar pelo fones: 
(54) 9178-1426 
ou (54) 9634-
0376.

(1) Corsa super, 
1997, 4 portas, 
completo me-
nos direção, 
em bom esta-
do. Valor R$ 
8.100,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9933-8236.

(1) Vendo Pa-
lio ano 2004, 4 
portas, cor azul. 
Vidro e trava 
elétrica, lim-
pador traseiro, 
cd,chave reser-
va, em ótimo 
estado. Valor 
R$ 9.900,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 8115-
8887.

(1) Vendo Ka 
modelo novo 
2009, branco, 
com ar quen-
te, limpador e 
desembaçador 
traseiro, vidros 
e travas elétri-
cas e alarme. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9961-
5908 ou (54) 
8126-0593.

(1) Vendo Gol 
1.6 CLI 96, com 
direção hidráu-
lica, ar quente, 
limpador e de-
sembaçado r, 
4 pneus no-
vos, manual, 
cor bordô bem 
cuidado. Valor 
R$ 10.300,00. 
Tratar com o 
Paulo pelos fo-
nes:(54) 3452-
4607 ou (54)m 
8117-0424.

(2)Vendo Fus-
ca Ano 80. Mo-
tor 1.300L com 
86mk original, 
mecânica boa, 
nunca bateu, 
liso de lata, bom 
estado. Cor 
Branca, interior 
marrom. Valor 
R$ 9.800,00. 
Aceito troca 
de menos va-
lor. Com Jan-
dés pelo (54) 
99962-0108
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(1) Astra Ad-
vantage 2010, 
completo, carro 
em ótimo esta-
do, com 35 mil 
km. Valor R$ 
31.000,00. Não 
aceita trocas. 
Tratar com Pau-
lo pelo fone: 
(54) 9154-1596.

(1) Vendo ca-
mionete com 
carroceria para 
frete com pon-
to. Valor R$ 
35.000,00. Tra-
tar 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.

(1) Vendo uno 
Fire 2003, com 
4 portas, na cor 
azul, valor a com-
binar. Tratar pe-
los fones: (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

(1)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

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

(1) Vendo Kadett 
98 GLS, na cor 
branca, com ar, 
direção hidráuli-
ca, 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 
Parati ou Palio 
Weekend. 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

(1) Vendo Uno 
1.5 ano 1995, 

duas portas e em 
bom estado. Va-
lor R$ 6.500,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9981-0719.

(1) Vendo novo 
Uno 2012 Viva-
ce, com direção 
hidráulica, 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.

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

(1) Vendo Pa-
lio Fire Flex 1.0 
2007, carro em 
bom estado e 
econômico. Com 
4 pneus novos, 
ar quente, de-
s e m b a ç a d o r , 
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

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

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

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

(1) Vende-se ca-
minhão Ford Car-
go 1225, guincho 
plataforma. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9972-2275.

(1) Vendo Peuge-
ot 206, ano 2001, 

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

(3)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 

(1) Vendo Che-
vette ano 1990. 
Ótimo estado. 
Particular. In-
teressados tra-
tar pelo fone: 
(54) 9980-9936. 

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

(1) Vendo Es-
cort GLX 1995 
motor 1.6 AP, in-
jeção 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.

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

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

(1) Vendo Palio 
cor vermelha, 

ano 1997. Va-
lor R$ 8.500,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9170-8696, 
falar com Ade-
mar.

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

(1) Vende-se 
uma camioneta 
marca i/peugeot 
part f 800 k 16, 
com bau PLA-
CAS IQS2649, 
cor prata com 
60 mil km, uni-
co dono, ano 
2009/10, tratar 
com GABRIEL 
KOLTZ, VALOR 
RS 21.000,00 
FONE 91253772 
E 96691484 

(1) Vendo Para-
ti 1.8 ano 2000, 
completa menos 
vidros elétricos e 
com kit gás. Va-
lor R$ 23.000,00. 
Tratar pelo fone: 
3055- 3113

(1) Vende-se 
Opala/ Cara-
van, ano 1980, 
em ótimo es-
tado. Valor R$ 

4.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9631-5029.

(1) Vende-se 
Opala 1979, 4 
cilíndros origi-
nal, valor R$ 

3 col x 13 cm 

4.000,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9631-5029.

(1) VENDO Me-
gane Grand Tour 
Dynamique 2.0 

16V Aut. mode-
lo 2011 prata. 
Único dono. R$ 
34.000,00. (54) 
3453-2818 ou 
(54) 99742000.

(1) 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.

(1) Vendo cami-
nhão Ford, cargo 
2428 com muke 
8 toneladas, ano 
2010, em bom 

estado. Telefo-
ne 3453-5809 
ou 9980-9936 
com Eduardo 

(3)Vendo Palio 
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(1) Sala de 
andar no cen-
tro, com 32 
m². Valor R$ 
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 9972-
3122.

(1) Garagem 
próximo ao 
Mercado Nacio-
nal com 42m², 
com capacida-
de para até 3 
carros. Valor R$ 
35.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9988-0968.

(1) Vendo loja 
de roupas, óti-
mo preço. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9169-9244.

(1) Vendo ou 
alugo sala lo-
calizada na rua 
Saldanha Ma-
rinho. Terrea 
com 165m², óti-
ma localização. 
Falar direto 
com o proprie-
tário. Fone: (54) 
9905-5057.

(1) Vendo sala 
comercial mas 
também pode 
ser moradia. 
Com 92m², bair-
ro Zatt. Valor a 
combinar. Maio-
res informações 
tratar pelo fone: 
(54) 9236-3385.

(1) Vende-
-se uma loja 

(1) Quartos 
m o b i l i a d o s , 
m e d i a n t e 
comprovação 
de cadastro 
e pagamen-
to adiantado, 
bairro São 
Francisco, em 
casa mobilia-
do. Tratar pe-
los fones: (54) 
9 9 9 5 - 1 0 9 9 
ou (54) 9105-
9977.

(1) Procuro 
rapaz para di-
vidir aluguel 
em casa pró-
ximo ao cen-
tro, quarto e 
garagem indi-
vidual. Gastos 
mensais R$ 
350,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8145-3739.

(1) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es-
tude para divi-
dir aluguel em 
apartamento 
semi mobilia-
do no bairro 

(4) Alugo uma 
sala para Sa-
lão de Beleza 
ou negócios si-
milares, locali-
zada no início 
da rua da AA-
BBrasil- bairro 
Verona valor a 
combinar. fone 
991463563

( 4 ) 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

(3)Alugo sala 
comercial duas 
opções, tanto 
rústica ou re-
formada. De 
88m². Próximo 
ao Shopping 
L’mérica, bair-
ro São Bento. 
Preço a combi-
nar. Fone: 3452-
2710

(1) Alugo sala 
comercial 6x9 
mts, para depó-
sito, mecânica 
ou pequena in-
dustria, valor R$ 
1.000,00. Aceito 
negociação, no 
loteamento Ca-
minhos da Eu-
lália. Tratar pe-
los fones: (54) 
9944-8899 ou 

(1) Vendo loja na 
ruaSaldanha Ma-
rino, no centro 
de Be to, exce-
lente localização, 
aluguel baixo, 
excelente fatu-
ramento, valor a 
combinar. Tratar 
pelo fone: (54) 
9196-5195. 

(1) Loja de rou-
pas no centro de 
Bento Gonçalves. 
Interessados tra-
tar pelo fone: (54) 
9196-5195.

(1) Vendo loja 
completa – moda 
feminina, na Ave-
nida Osvaldo 
Aranha, Bento 
Gonçalves. Trata 
rpelo fone: (54) 
9222-7266. 

(1) Loja de bazar, 
completa com 
clientela formada. 
Interessados tra-
tar pelo fone: (54) 
3454-9646 ou 
(54) 8134-6347.

(1) Loja comple-
ta 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

(1) Alugo box 
de estaciona-
mento. Ed Pia-
za, centro. Box 
nº:58. Valor R$ 
130,00 mensais. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9606-2182.

(1) Alugo sala 
com 40m² para 
depósito no 
bairro São Ben-
to. Tratar pelo 
fone: (54) 9178-
9068.

(1) Alugo sala 
comercial 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.

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

(1) Alugo sala 
comercial 6x9 
mts, para de-
pósito, mecâni-
ca ou pequena 
1.000,00. Aceito 
negociação, no 
loteamento Ca-
minhos da Eu-
lália. Tratar pe-
los fones: (54) 
9944-8899 ou 
(54) 9161-1187, 
falar com Vil-
mar.

(1) Alugo box 
de estaciona-
mento. Ed Pia-
za, centro. Box 
nº:58. Valor R$ 
130,00 mensais. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9606-2182.

(1) Alugo sala 
com 40m² para 
depósito no 
bairro São Ben-
to. Tratar pelo 
fone: (54) 9178-
9068.

(1) Alugo sala 
comercial de 
40m², na rua 
Salgado Filho, 
bairro São Ben-

Humaitá. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9608-
9105.

(1) Procuro 
moças para di-
vidir aluguel no 
centro. Quar-
tos mobilia-
dos, mediante 
comprovação 
de cadastro 
e pagamen-
to adiantado, 
bairro São 
Francisco, em 
casa mobilia-
do. Tratar pe-
los fones: (54) 
9 9 9 5 - 1 0 9 9 
ou (54) 9105-
9977.

(1) Procuro 
rapaz para di-
vidir aluguel 
em casa pró-
ximo ao cen-
tro, quarto e 
garagem indi-
vidual. Gastos 
mensais R$ 
350,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8145-3739.

(1) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es 
tude para divi-
dir  aluguel em 
apartamento 
semi mobilia-
do no bairro 
Humaitá. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9608-
9105.

(3)Alugo quar-
to para mu-
lher, R$300,00 
incluso água, 
luz e gás. No 
bairro Uni-
versitário. In-
t e r e s s a d a s 
entrar em con-
tato com Dalva 
pelo número 
3451-2921 ou 
99620-4168

(1) Procuro 
casal ou moça 
para dividir 
apartamento 
no bairro São 
Roque, atrás 
da faculda-
de cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tratar 
pelo fone: (54) 
9954-8405, fa-
lar com Tatia-
ne.

(54) 9608-
9105.

(1) Busco 
pessoa res-
ponsável que 
trabalhe/estu-
de, para ocu-
par quarto em 
casa na cida-
de alta, vaga 
para gara-
gem, 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.

(1) Aluga-se 2 pa-
vilhões 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

to, com fiador. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3452-2710.

(1) Alugo sala 
comercial de 
28m², na rua 
Salgado Filho, 
bairro São Ben-
to, com fiador. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3452-2710.

(1)Alugo sala 
comercial na 
Avenida Caste-
lo Branco com 
144m² térrea 
e subsolo de 
200m². Tratar 
pelos fones: 
(54) 9652-9600 
ou (54) 3451-
1223.

(1)Alugo espaco 
para armazena-
gem de papeis,
arquivos,roupa
s,brinquedos,to
do tipo de obje-
tos em geral.O 
espaco podera 
ser compartilha-
do. Fone 3451-
20-57 (Maria)

(1)Alugo sala 
comercial apro-
xidamente 50 
m², na Osvaldo 
Aranha, no valor 
de R$ 2.500,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3055-3113.

(1)Aluga-se es-
paço para depó-
sito, no centro 
de Bento Gon-
çalves - RS. Me-
didas de 11,50m 
até 57m, área 
central. Preço à 
combinar. Con-
tato: Naiguel 
(54) 9989-3307 
ou Bernardo: 
(54) 9989-3225.

(1)Aluga-se sala 
comercial com 
área privativa 
de 131,03 m² 
com ótima loca-
lização central. 
A p r o x i m a d a -
mente 18 me-
tros de vitrine. 
Opção de boxes 
para depósito. 
Espera para 
Split. Valor à 
combinar. Fone: 
(54) 3701-3929 
Falar com Nai-
guel Whatsapp: 
(54) 9989-3307 
Naiguel

(1) Alugo quar-
to mobiliado 
em aparta-
mento no cen-
tro, internet, 
TV a cabo, 
cozinha, sala 
e lavanderia, 
para rapazes. 
Tratar pelo 
fone: 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977. 

(1) Quartos 
m o b i l i a d o s , 
m e d i a n t e 
comprovação 
de cadastro 
e pagamen-
to adiantado, 
bairro São 
Francisco, em 
casa mobilia-
do. Tratar pe-
los fones: (54) 
9 9 9 5 - 1 0 9 9 
ou (54) 9105-
9977.

(1) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es 
tude para divi-
dir  aluguel em 
apartamento 
semi mobilia-
do no bairro 
Humaitá. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9608-
9105.

(1) Procuro 
casal ou moça 
para dividir 
apartamento 
no bairro São 
Roque, atrás 
da faculda-
de cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tratar 
pelo fone: (54) 
9954-8405, fa-
lar com Tatia-
ne.

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

(1) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es-
tude para divi-
dir aluguel em 
apartamento 
semi mobilia-
do no bairro 
Humaitá. Tra-
tar pelo fone: 

Adventure 2010 
Locker prata 
78,000 km revi-
sada ótimo esta-
do valor de tabe-
la. F:99937-0213 

de acessórios, 
junto ao ataca-
do Desco (an-
tigo mercado 
Imec). Valor 
R$19.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 9142-
0125.

(1) Vendo sala 
comercial, na 
Av Osvaldo 
Aranha, ao lado 
da rodoviária. 
Aceito terreno, 
casa, salas e 
veículos. Tratar 
pelo fone: (54) 
9163-5752.
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• Dificuldades de interpretação nas leis vêm trazendo dificuldades às operações do setor
• Agas condena desperdício de alimentos próprios para consumo

Alvos de uma série de fiscalizações sanitárias nas últimas semanas em todo o Estado, inclusive em Bento Gonçalves, os supermercados gaúchos estão 
em busca de um entendimento, junto aos órgãos públicos responsáveis, para adequarem suas operações de fatiamento, conservação e venda de alimentos 
de origem animal aos consumidores de todo o RS. 

Ao destacar que não questiona a legitimidade destas operações de fiscalização e que defende intransigentemente o consumidor e a segurança alimentar 
dos produtos comercializados no RS, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) salienta que as legislações gaúchas com as exigências para a venda de 
carnes e frios foram recentemente alteradas e necessitam de um período de adequação para o varejo, para a indústria e para as vigilâncias sanitárias muni-
cipais – que em sua maioria ainda não têm conhecimento sobre as novas instruções.

Segundo o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, a entidade montou um grupo de trabalho há um ano, reunindo todos os elos da cadeia do abas-
tecimento para formatar as adequações legais recentemente instituídas. “A indústria terá papel fundamental neste novo cenário, entregando os produtos 
de fiambreria e açougue já fatiados e fracionados para o varejista vender, sem necessitar manipulação pelo varejo. Entretanto, um supermercado não pode 
comprar uma chuleta inteira se não puder desmembrá-la, por exemplo. O consumidor moderno exige porções menores e produtos sob medida para a sua 
demanda”, pontua. “Enquanto todos os elos da cadeia não estão plenamente adequados às novas regulamentações, a Agas não concorda com o desperdício 
de alimentos já inspecionados, com procedência comprovada por nota fiscal e perfeitamente próprios para consumo, como está ocorrendo em algumas 
ações de fiscalização. Anualmente, o Brasil desperdiça 41 mil toneladas de alimentos por ano, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), e lamentamos isso”, conclui Longo. 

O dirigente da Associação finaliza destacando que o segmento atende diariamente a 4 milhões de consumidores no Estado, construindo uma relação 
sólida de confiança com os gaúchos, e que o setor supermercadista gera 94 mil empregos diretos somente no RS. “Queremos rigor no cumprimento das leis, 
mas que tenhamos uma legislação clara para que o pequeno e médio varejo não tenham dúvidas de interpretação e estejam aptos a vender estes produtos. 
Estamos solicitando à Vigilância Estadual uma guia com perguntas e respostas do que pode e o que não pode ser feito, e desde já conclamamos os diferentes 
entes públicos para que solucionemos este impasse”, conclui Longo. A posição da Agas é compartilhada pelo Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados 
do RS (Sicadergs), pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado do RS (Sindilat RS) e pelo Sindicato das Indústrias de Produtores de Suínos.

Supermercados e indústrias buscam adequação para a
venda de produtos de origem animal

Nota Oficial

Bento Gonçalves é surpreendida com a apreensão de 20 toneladas de alimentos impróprios e três prisões
Equipe da Força-tarefa do Ministério Público realizou as vistorias em 13 estabelecimentos do município na terça e quarta-feira e criticou a atuação da vigilância sanitária que - ao contrário do que encontraram - passou a informação que  estava “tudo regularizado” 

Durante a coletiva de imprensa, 
Nogueira explicou que não havia um 
plano engessado por parte da força-
-tarefa, pois o objetivo era fiscalizar 
uma amostra do setor da cidade. Ainda 
segundo o promotor, serão investiga-
dos os casos em que forem verificadas 
reincidência por parte das empresas 
que já haviam assinado Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) referentes à 
2012 e 2013

Promotor questionou 
parecer anterior da 
Vigilância Sanitária   

Mas um ponto que chama a aten-
ção diz respeito a crítica do promotor, 
publicada em um veículo de circulação 
regional . “Segundo a Vigilância (Sani-
tária de Bento Gonçalves), tudo estava 
regularizado e agora verificamos que 
não estava. Temos que verificar o que 
aconteceu e qual foi o curto-circuito 
no meio do caminho”, critica Noguei-
ra.

Ao ser questionado pela Gazeta 
sobre o “puxão de orelha” do promo-
tor, o Secretário de Saúde do muni-
cípio Diogo Siqueira, desconversou 
alegando  que será averiguado a fundo 
o que aconteceu. “A ideia é fazer um 
protocolo padrão de verificação, bem 
como uma cuidadosa reavaliação dos 
casos anteriores”, explicou. 

 Ação realizada na terça e quarta-feira foi comandada pela equipe da Força-Tarefa 
do Programa Segurança Alimentar.Alimentos impróprios para o consumo que foram apreendidos serão incinerados

Agentes da Força-Tarefa encontraram produtos sem indicação de procedência, venci-
dos, fora da temperatura adequada e ainda com fracionamento irregular.

Fiscais se deparam com carnes vencidas em meio àquelas em boas condições
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Polo moveleiro tem crescimento 
de 12,7% em exportações
Recuperação do setor acontece depois de uma 
queda de 2,2% no último ano

Depois de uma queda de 2,2% 
no ano passado, o primeiro tri-
mestre de 2017 resultou em cres-
cimento de 12,7% nas exportações 
do polo moveleiro de Bento Gon-
çalves em comparação com o mes-
mo período do ano anterior, de 
acordo com dados da Secretaria 
de Comércio Exterior  do MDIC. 
O desempenho é superior ao do 
estado (3,9%) e do Brasil (6%), com 
destaque para os seguintes merca-
dos: Uruguai, Argentina, Paraguai, 
Panamá, Estados Unidos, Angola, 
México, Arábia Saudita, Índia, Gua-
temala e Emirados Árabes Unidos.

O diretor Internacional do 
Sindmóveis, Leonardo Dartora, 

destaca que os resultados, apesar 
de preliminares, indicam um iní-
cio de recuperação em mercados 
importantes, como na América La-
tina. O Sindmóveis trabalha para 
alavancar a competitividade das 
empresas com ações de promoção 
internacional e estudos de merca-
do por meio de seu Comitê Inter-
nacional. “A entidade comemora 
os dados, mas há muito caminho 
até voltarmos aos patamares dde 
2010 e 2011, próximos a 60 mi-
lhões anuais, e pré-crise finan-
ceira de 2008/09, quando o polo 
chegou a exportar mais de US$ 80 
milhões anualmente”, interpreta o 
diretor.

Depois de uma queda de 2,2% no ano passado, o primeiro trimestre de 2017 resultou 
em crescimento de 12,7% nas exportações do polo moveleiro de Bento Gonçalves

Gasolina até R$ 0,10 centavos
mais barata em Bento
A diminuição no preço do combustível acompanha movimento de
AFarroupilha e Caxias do Sul, que apresentam queda de até R$ 0,16

O preço da gasolina mantém a 
queda registrada desde fevereiro. Em 
Bento Gonçalves, postos de combus-
tíveis registram uma queda de até R$ 
0,10. A diminuição no preço do com-
bustível acompanha movimento de 
Farroupilha e Caxias do Sul, que apre-
sentam queda de até R$ 0,16.

Na mais recente pesquisa da 
Agência Nacional e Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), o valor 
médio do litro em abril passou de R$ 
3,747, entre os dias 2 e 8, para R$ 
3,727, de 9 a 15 considerando as 40 
cidades monitoradas.

O menor preço foi registrado 

em Novo Hamburgo, de R$ 3,23, e o 
maior em Bagé, de R$ 4,43. Em Por-
to Alegre, a última semana confirma 
o recuo, com litro médio valendo R$ 
3,603, ante R$ 3,655 da semana ante-
rior, R$ 0,05 a menos.Só não mexeu 
o patamar mínimo, que repetiu R$ 
3,399, e o máximo, de R$ 3,899. São 
monitorados 28 postos. Mas em feve-
reiro, a média do mês estava em R$ 
3,797, e a máxima estava acima dos 
R$ 4,00. “Pode cair mais o preço da 
gasolina?”

Em dezembro do último ano a 
Petrobras anunciou duas reduções 
de preço nas refinarias. A primeira de 

1,4% no fim de janeiro e outra de 5,4% 
em fevereiro. No início de janeiro e 
em março o preço foi mantido.Com 
relação a outubro, quando começou a 
nova política de preços da Petrobras, 
a queda foi de R$ 0,10. Para os pos-
tos, a diferença foi ainda maior. 

Em 17 de dezembro o valor do 
litro nas refinarias estava em R$ 3,50, 
enquanto na semana passada era de 
R$ 3,28, o menor preço desde outu-
bro. A diferença de 22 centavos re-
presenta uma queda de 6,28% para 
as revendas.Com tantas variações de 
preços, a dica é pesquisar os preços 
nos postos antes de encher o tanque.

Em Bento Gonçalves, postos de combustíveis registram uma queda de até R$ 0,10

Cic-BG promove curso sobre análise 
de gestão de sistemas de produção

As aulas acontecem nos dias 
25, 26 e 27 de abril, das 18h30 às 
22h30min, propondo uma visão 
sistêmica global das atividades li-
gadas ao ramo da manufatura

Conhecer detalhadamente 
cada etapa do processo produti-
vo – e analisa-las cuidadosamente 
em busca de oportunidades de 
melhorias – é uma das estratégias 
mais eficazes para agregar compe-
titividade à rotina das empresas. 
Auxiliando os profissionais na pre-
paração para esse exercício diário 
em seus negócios, o Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços (CIC), 
de Bento Gonçalves promove o 
curso ‘PPCP: Planejamento, Pro-
gramação, Controle e Produção’.

As aulas acontecem nos dias 
25, 26 e 27 de abril, das 18h30 às 
22h30min, propondo uma visão 
sistêmica global das atividades 
ligadas ao ramo da manufatura. 
“Todas as fases precisam funcio-
nar em harmonia, como em uma 
cadeia: o planejamento vai organi-
zar os recursos que serão necessá-
rios, já a programação, os prazos e 
sequência de trabalho. O controle, 
por sua vez, mede o desempenho, 
a performance. Se uma das etapas 
falhar, compromete o resultado. O 
objetivo é encontrar meios para 

otimizar os recursos de produção 
da melhor forma para atender à 
política de vendas da corporação”, 
explica o ministrante João Antônio 
Pires Rodrigues. Formado em En-
genharia Mecânica e Administra-
ção de Empresas e pós-graduado 
em Administração de Marketing 
e Estratégia Empresarial, pós-gra-
duado em Metodologia do Ensino, 
ele ainda possui Mestrado em En-
genharia de Produção.

As aulas discutirão sobre os 
principais problemas do Sistema 
de Administração da Produção, as 
funções do PPCP e sua relação com 
compras, vendas e produção, além 
das fases do planejamento, os ins-
trumentos de acompanhamento e 
avaliação. Em complemento aos 
conteúdos teóricos, diversos exer-
cícios devem ocorrer durante os 
três dias do curso.

As inscrições para a qualifi-
cação ‘PPCP: Planejamento, Pro-
gramação, Controle e Produção’ 
podem ser feitas através do e-mail 
qualificacao@cicbg.com.br ou 
pelo telefone (54) 2105.1999, com 
Denise. O investimento é de R$ 
250 para associados do CIC e R$ 
500 não associados. O curso será 
realizado na sede do CIC-BG, na 
Alameda Fenavinho, nº 481.
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Uber ganha espaço em Bento Gonçalves e é alternativa de renda 
Motoristas relatam que trabalhando cerca de 10 horas por dia é possível receber mais de R$ 3 mil mensais

Em 2014 o aplicativo Uber co-
meçou a funcionar no Brasil, e em 
novembro de 2015 os primeiros 
motoristas atuavam em Porto Ale-
gre. Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul 
foi a primeira cidade a aderir ao 
aplicativo, que chegou ao municí-
pio em outubro do último ano. Em 
Bento Gonçalves o movimento foi 
mais lento, e apenas em fevereiro 
deste ano começaram a trabalhar 
os primeiros motoristas Uber.

O aplicativo, aos poucos, ga-
nhou adeptos na cidade, e após 
mais de dois meses do início do 
funcionamento pouco mais de dez 
motoristas Uber atuam na cidade. 
A demanda de passageiros, no 
entanto, exige um número maior 
de motoristas, conforme afirma o 
vendedor aposentado Geraldo Fer-
la, que há uma semana é um moto-
rista da empresa. Ainda com pouca 
prática, Ferla se diz feliz com o 
novo emprego. O idoso afirma que 
trabalha em torno de 10 horas ao 
dia e que já chegou a fazer mais de 
40 corridas em 12 horas. Segundo 
ele e comum receber mais de três 
chamados enquanto realiza uma 
corrida.

De acordo com o aposentado, 
a empresa é criteriosa na seleção 
do motorista. “É realizada uma 
entrevista com eles, e tem que ter 
a habilitação para transporte de 
passageiro (com as letras EAR na 
CNH ). A carteira é fotografada e 
enviada para os Estados Unidos e 
aí eles irão dizer se você pode ou 
não trabalhar de Uber”, explica. Na 
seleção, o candidato é avaliado, 
e conforme lembra Ferla, é reali-
zado uma espécie de “raio X” do 
motorista. “Eles vão avaliar quem 
eu sou, irão pesquisar se eu já me 
envolvi em acidentes, além de pes-
quisarem sobre o que eu faço”, 
afirma.

O GPS (utilizado pelo motoris-
ta) é utilizado também para moni-
torar o trajeto realizado. Cada cor-
rida é importante para o motorista 
ganhar credibilidade com o passa-
geiro e também com a empresa. 
O monitoramento é constante. “O 
carro é monitorado, e quando tem 
frenagem brusca ou aceleração so-
mos avisados, por isso é importan-
te manter a velocidade do carro no 

limite correto”, afirma.
O trajeto deve ser cumprido 

de forma correta, mas conforme 
afirma o motorista, é permitido 
mudar a rota, caso o cliente faça 
um pedido. “Às vezes o cliente 
pede para mudar a rota ou fazer 
outro trajeto, mas corridas reali-
zadas por fora do aplicativo é por 
conta e risco do motorista”, ressal-
va.

Elas no volante
Ser um motorista Uber não é 

exclusividade para os homens, e 
em Bento Gonçalves elas já estão 
ganhando espaço entre eles. Na 
manhã da última quarta-feira, 19, 
uma motorista (que não quis se 
identificar), começava apenas o 
segundo dia de trabalho na função 
de Uber. Logo na saída do trajeto 
ela lembrou (para este repórter) da 
importância da utilização do cinto 
de segurança. De acordo com a 
motorista, foi o desemprego que a 
fez decidir trabalhar de Uber.  

“É o meu segundo dia, e con-
fesso que estou mais tranquila. 
No início da semana estava bem 
apreensiva porque era tudo novi-
dade. Eu atendi quatro clientes na 
primeira manhã”, lembra. Quando 
chegamos ao destino, ela lembrou 
que existe algusn riscos com os 
taxistas, que segundo a motorista, 
alguns já fizeram pequenas amea-
ças.

“Os taxistas estão de certa for-
ma revoltados e pela segurança. 
Alguns motoristas receberam ame-
aças de parar o serviço, mas eu, no 
entanto, não recebi intimidações”, 
garante.

Duas profissões
Luan Ferla, filho do aposen-

tado, citado no início da reporta-
gem, é operador de máquinas, e 
durante seis horas do dia é moto-
rista Uber. Ele afirma que o proces-
so de cadastro foi rápido e seguro. 
“Eu me cadastrei na internet, en-
viei os documentos e em 15 dias 
fui aprovado. Trabalho em torno 
de 6 horas por dia e posso dizer 
que é possível ganhar em torno de 
500 reais por semana”, diz.

Um dos diferenciais de Luan, 
segundo ele, é que trabalha nos 

Ao final do percurso motorista e passageiro avaliam desempenho de cada um

Preço do Uber tem pequena variação no trajeto escolhido 

sábados e domingos, incluindo as 
madrugadas, quando poucos mo-
toristas estão trabalhando. Luan 
já chegou a realizar mais de 70 
corridas entre os dois dias, devi-
do a falta de motoristas de noite. 
“Sábado de madrugada só havia 
um motorista trabalhando e os 
passageiros reclamam porque tem 
poucos Uber nas primeiras horas 
da manhã”, conta.

Ele ainda lembra que o profis-
sional precisa ter uma boa reputa-
ção. “O motorista pode ser inati-
vado se receber avaliação baixa”, 
afirma.

Opinião dos passageiros
A escolha do serviço na hora 

de sair de casa pode ocasionar dú-
vidas entre os usuários. Os adep-
tos dos táxis dificilmente trocam 
um taxista “amigo” por um “es-
tranho” motorista Uber, enquan-
to que jovens entre 15 e 30 anos 
migram facilmente para o aplicati-
vo. Francisco Souza Rizzon, de 65 
anos, diz que utiliza táxi ao menos 
duas vezes por semana, e que há 
pelo menos 9 anos chama o mes-
mo motorista. Ele não pensa em 
trocar o táxi pelo Uber.

“Eu não confio nessas tecno-
logia, e nem cogito deixar de cha-
mar meu taxista por um motorista 
estranho. Não sei quem ele é, e 
nem se posso confiar nesse sis-
tema”, comenta. Rizzon acentua 
ainda que a violência dos últimos 
anos o deixa ainda mais temeroso 
ao sair de casa, e que o Uber não 
facilitaria sua vida.

“Um dia eu posso até tentar 
chamar esse tal de Uber, mas por 
enquanto vou continuar chaman-
do meu amigo taxista para reali-
zar o serviço. Ainda tenho medo 
de toda essa novidade”, ressalta.

Jonas Bernardo tem 22 anos e 
é estudante. Em seu celular, além 
do Uber, tem também o aplicati-
vo Cabify (empresa espanhola de 
transporte urbano concorrente do 
Uber) que utiliza em suas viagens 
para Porto Alegre. Ele considera 
um vício a utilização dos aplica-
tivos, e desde que baixou em seu 
Smarphone, não utilizou mais tá-
xis.

“Aqui em Bento utilizo Uber, e 

só quando não encontro um mo-
torista disponível sou obrigado a 
chamar um táxi, mas é em casos 
extremos. Quando vou à Porto Ale-
gre costumo utilizar o Cabify, que 
é um pouco mais barato”, afirma. 
Ainda de acordo com o estudante, 
a praticidade na utilização do apli-
cativo fez a diferença no momento 
de “abandonar” os táxis. Ele recla-
ma no entanto, do pouco número 
de motoristas em bento.

“Sempre que estou atrasado 
chamo um Uber, porém, seguida-
menet acontece de não encontrar 
um motorista próximo ou ativo. 
Seria excelente se houvesse mais 
motoristas habilitados. Espero 
que em poucos meses tenhamos 
ao menos mais uns dez motoris-
tas”, torce.

Indique um amigo

Estados Unidos
Algumas cidades exigem que 
os motoristas sejam subme-
tidos a uma rigorosa verifi-
cação de antecedentes e a 
programas de treinamento. 
Os veículos são inspeciona-
dos por um mecânico autori-
zado.
Em 2015, na Califórnia, o 
aplicativo foi multado em US$ 
7,3 milhões por não repassar 
informações sobre número 
de corridas, requisições de 
carros acessíveis para defi-
cientes e causas de aciden-
tes
Pode haver obrigatoriedade 
de seguro no valor de até 

Com o desemprego em alta, 
o Uber se tornou uma alternativa 
de remuneração até para quem 
não possui carro próprio. No final 
de 2015, 7 mil motoristas atua-
vam com o aplicativo em todo o 
país. Hoje, são 50 mil condutores 
cadastrados para atender aos 8,7 
milhões de clientes registrados no 
aplicativo.

“A demanda cresce continu-
amente por esse tipo de serviço, 
então novos motoristas entram na 
plataforma constantemente para 
garantir que os usuários tenham 
um carro rapidamente”, informou 
a assessoria de imprensa da em-
presa.

Para continuar crescendo nes-
se ritmo, o Uber não só facilita o 
cadastro como paga R$ 700 ao 
associado que indicar um amigo 
(desde que o novo motorista com-
plete 40 corridas).

US$ 1 milhão para cada co-
rrida

México
A Cidade do México impôs um 
valor mínimo equivalente a 
US$ 12,6 mil para um veículo 
poder ser utilizado no serviço. 
O imposto de 1,5% do custo 
da corrida é destinado a mel-
horar os serviços de táxi.

Reino Unido
Em outubro, a Justiça decidiu 
que os motoristas do Uber 
são empregados da empre-
sa, que deve arcar com todos 
custos trabalhistas, incluindo 
folga remunerada.

Como é em outros países
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Wine Bike - Desafio Vale dos
Vinhedos 2017 leva o mountain 
bike para a Serra Gaúcha
Prova inédita, inovadora e desafiadora está marcada para novembro, em Bento 
Gonçalves, com muita adrenalina na disputa das diferentes categorias

Entre os dias 17 e 19 de novem-
bro acontece o Wine Bike- Desafio 
Vale dos Vinhedos 2017, em Bento 
Gonçalves. O evento de mountain 
bike acontece será disputado pela 
primeira vez no município. As ins-
crições já estão abertas e podem ser 
realizadas até 23h59 do dia 31 de 
outubro no site oficial, www.winebi-
kebrasil.com.br. 

O evento traz o conceito de 
competir, divertir e vivenciar o eno-
turismo. Disputa, lazer e entreteni-
mento para toda a família. Com o 
Wine Bike, a ideia é oferecer aos par-
ticipantes e ao público um evento es-
portivo, cultural e ecológico, voltado 
para o cicloturismo, para as vinícolas 
e para a gastronomia, além de trazer 
novidades e tendências do mercado 
de bikes. Uma oportunidade, ainda, 
de atrair e incentivar o contato com 
o mundo da bike e seus benefícios 
para a saúde e o bem estar. 

A região será sede, assim, pela 
primeira vez, de uma disputa de 

MTB, que tem tudo para se tornar 
tradição no Vale dos Vinhedos. O 
esporte, aliás, já é atração em Bento 
Gonçalves com a Wine Run - conhe-
cida como a meia maratona do vinho 
- que, agora em 2017, no mês de 
maio, terá a sexta edição na cidade. 

A prova
O Wine Bike está dividido em 

três circuitos - WB PRÓ 90 km, WB 
SPORT 50 km e WB AMADOR 30 km - 
e em diversas categorias, permitindo 
que os ciclistas participem de acor-
do com o seu nível técnico e com os 
desafios que pretendem enfrentar. O 
limite de inscritos é de 800 compe-
tidores, disputando em categorias 
por faixa etária, no masculino e fe-
minino.

 O percurso da prova conta-
rá com diversos tipos de terrenos, 
como estradas de terra, trilhas na-
turais, riachos, propriedades parti-
culares e estradas pavimentadas em 
áreas públicas urbanas. Em alguns 

trechos, os participantes passarão 
dentro das vinícolas da região, com-
petindo em meio aos parreirais. 

 A programação começa na 
sexta-feira,17, com a entrega de kits 
para os atletas no Dall’Onder Grande 
Hotel. A prova está marcada para o 
sábado (18) pela manhã, com a larga-
da e a chegada na “Rua Coberta”. 

 Às 7 horas os participantes se 
reúnem para a concentração, seguida 
das largadas dos três circuitos, a par-
tir das 8 horas. À noite será realizada 
a cerimônia de premiação, que terá 
jantar e a festa do espumante (opcio-
nais), com sorteio de brindes. Serão 
premiados os três primeiros coloca-
dos de cada categoria com troféus e 
brindes de patrocinadores, além de 
medalhas de participação a todos os 
atletas que completarem o circuito.

 O domingo (19) fica reservado 
para os passeios turísticos e o ciclo-
turismo, organizados pela Dall’Onder 
Viagens e Turismo e pela Dall”Onder 
Cicloturismo.

Parrerais do Vale dos Vinhedos, cenário do Wine Bike

Esportivo empata e cai para a 4ª 
colocação na Divisão de Acesso
Alviazul segue na zona de classificação de seu 
grupo e Alex Xavier mantém invencibilidade no 
comando do Esportivo na Divisão de Acesso

O Esportivo empatou mais uma 
pela Divisão de Acesso. Em partida 
disputada na Montanha dos Vinhe-
dos na noite de quarta-feira, 19, o 
Alviazul ficou no 0 a 0 com o União 
Frederiquense. Com apenas um 
ponto somado, a equipe cai para a 
4ª colocação do campeonato.

A partida começou sem gran-
des oportunidades para ambas 
equipes. O Esportivo encontrou 
dificuldades para armar jogadas 
de efeito no ataque para chegar ao 
gol. A única chance clara da equipe 
Alviazul foi através do atacante Vi-
nícius, o qual cortou para o meio 
e finalizou na entrada da grande 
área, passando próximo do gol de 
Willian Lago. O União, comandado 
pelo técnico Júlio César Nunes, res-
pondeu por meio de bolas aéreas, 
mas não teve efetividade para ba-
lançar as redes. 

No segundo tempo, o Esporti-
vo voltou a campo com uma pos-
tura mais ofensiva, conseguindo 

oportunidades através de chutes 
de fora da área. Com as modifi-
cações na etapa derradeira, Alex 
Xavier apostou na velocidade 
para atacar, mas parou na sólida 
defesa do União, a qual anulou 
o setor de criação do Alviazul, 
impedindo a realização de joga-
das trabalhadas próximas do gol 
adversário.

Mesmo pressionando os vi-
sitantes nos minutos finais, o 
placar permaneceu o mesmo até 
o apito final, terminando a parti-
da com placar zerado. 

Com o resultado, a equipe 
passa a ocupar a 4ª colocação 
com 16 pontos, mesma pontua-
ção que o Brasil de Farroupilha e 
dois pontos acima do Lajeaden-
se, primeira equipe fora da zona 
de classificação. Neste sábado, 
22, o Esportivo enfrenta o Tupi 
fora de casa. O jogo será dispu-
tado às 15h30 no Estádio Rubro-
-Negro, em Crissiumal.

Na contramão da crise BGF se
apresenta para a temporada 2017
Equipe apresentou 11 jogadores na noite de 
terça, dia 18

O Bento Gonçalves Futsal se 
apresentou para a temporada 2017 
na noite de terça, dia 18, e já iniciou 
os treinamentos visando a competi-
ção estadual, a qual inicia em maio.

A equipe foi recepcionada pelo 
presidente Adilson Coelho que res-
saltou o empenho para que a BGF se 
mantivesse à ativa novamente esse 
ano e pediu o apoio de todos para 
novamente fazer um bom campeo-
nato.

Atletas:
Goleiros – Dani e Plischi
Fixos – Fernandinho e Índio
Alas – Kévin, Maninho, Viana, 

Rafa, Cesar e Biscui
Pivô – Cappa e Cris (não se 

apresentou, mas deve se juntar 
ao grupo)

Índio, no centro da foto, con-
versando com Vaner é o único que 
não havia passado pela BGF, os 
demais já são velhos conhecidos 
do torcedor bento-gonçalvense.

A equipe segue treinando 
apenas duas vezes por semana, 
pelo menos agora no começo, 
depois se tudo ocorrer bem e o 
projeto for aprovado, deverão 
voltar os dois turnos. A estreia da 
equipe é dia 06 de maio em casa 
contra a ASIF.
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Dois homens presos com 23kg de 
cocaína na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal 
em Bento Gonçalves prendeu 
dois homens e apreendeu 23kg 
de cocaína na tarde deste quar-
ta-feira, 19, em Bento Gonçalves 
na BR-470.

O motorista, um homem de 
49 anos e o passageiro de 53 
anos, ambos naturais de Santa 
Rosa, deslocavam-se em direção 
a região metropolitana de Porto 
Alegre em um Fiat Ideia, com 
placas da cidade de Paulista em 
Pernambuco.

Dois homens, de 49 e 53 anos, foram presos

23kg de cocaína foram encontrados escondidos no veículo 

Transporte coletivo assaltado
na Cidade Alta

Um ônibus coletivo foi assalta-
do na noite de  quarta-feira, 19, na 
rua 10 de novembro, bairro Cidade 
Alta. 

O motorista da empresa, de 37 
anos, relatou que um indivíduo em-
barcou no ônibus, caminhou até sua 

direção e tapou a sua boca. Ele man-
dou o condutor entregar o dinheiro 
do caixa e depois desceu do veículo 
e fugiu. Um dos passageiros afirmou 
que o indivíduo estava armado.

Foi levado aproximadamente R$ 
100,00.

Filho suspeito de assaltar a casa da mãe
Uma casa foi furtada na ma-

drugada de quarta-feira, 19, na 
rua Calixto Orestes Sganzerla, 
bairro Ouro Verde.

A vítima suspeita que tenha 
sido o próprio filho.  Segundo re-
gistro policial, a vítima relata que 

o filho estava na sua casa no dia 
e no outro, a sua televisão de 60 
polegadas e um tablet haviam su-
mido. 

Ela suspeita que agora, o filho 
esteja morando com o pai no Con-
domínio Novo Futuro.

Homem assaltado enquanto
saia de casa

Um homem foi vítima de um as-
salto enquanto saia de casa de madru-
gada na quarta-feira, 19, na Rua Pedro 
Batista Menegotto, bairro Santa Hele-
na III.

Por volta da 0h20min, a vítima 
estava com seu veículo Doblô, quan-
do desceu para fechar o portão e foi 
abordado por dois indivíduos em uma 

moto escura. O carona desceu arma-
do com revólver e anunciou o assalto.

Foi arrancada uma corrente de 
ouro que a vítima usava, além do ve-
ículo, o celular, documentos, cartões 
de crédito e uma quantia em dinhei-
ro.Após roubar o carro, seu compar-
sa, que dirigia a moto, seguiu o veí-
culo furtado.

Três casas arrombadas em 24 horas 
Em um dia, três casas foram 

arrombadas nos bairros Centro, 
São Roque e Ouro Verde. Os cri-
mes aconteceram na segunda-
-feira, 17.

Um dos casos ocorreu em 
uma oficina mecânica na Avenida 
São Roque, por volta das 11h. Foi 
quebrada a janela lateral do local 
e roubado do escritório, um no-
tebook, dinheiro e cheques.

Por volta das 14h, em uma 
casa da rua Calixto Orestes Sgan-
zerla, os indivíduos arrombaram 

a residência e levaram um celu-
lar, notebook, perfume, lanterna, 
mochila e um rádio CD.

Já no Centro, a gerente de 
um estabelecimento comercial 
da rua Saldanha Marinho, cons-
tatou que a porta frontal estava 
com o cadeado cortado e um 
degrau da escada havia sido re-
movido.

Assim, os indivíduos conse-
guiram acessar o segundo andar 
da loja, onde foi furtada uma 
quantia em dinheiro.

Homem é assaltado e preso no Juventude
No dia 19, um caso inusitado 

aconteceu em Bento. Por volta das 
20h, a Brigada Militar foi acionada 
para atender um roubo a pedes-
tre com lesão na Travessa Pelotas, 
bairro Juventude.

Quando os policiais chegaram 
ao local, encontraram a vítima do 
assalto, de 56 anos, agredido e en-
sanguentado.

Enquanto o homem relatava o 

que havia acontecido, os policiais 
consultaram no sistema integrado 
o nome da vítima e foi verificado 
que o homem estava na condição 
de foragido do Presídio Estadual 
de Encantado.

Ele foi levado à UPA/24H para 
o atendimento médico e poste-
riormente encaminhado à Delega-
cia de Polícia para os procedimen-
tos.

Dois jovens presos e três adolescentes 
apreendidos em Santa Tereza

Na manhã de terça-feira, 18, dois 
jovens de 18 e 20 anos, foram presos 
e três adolescentes, de 14 e 17 anos, 
detidos pela Brigada Militar na Linha 
Pederneira, em Santa Tereza. Os indi-
víduos são do bairro São José, Farrou-
pilha.

Os policiais receberam uma de-
núncia e encontraram o grupo que 
estava fazendo o trajeto para Muçum 
em um carro roubado e eles ainda 
tentaram abordar outros veículos 
para roubar. Outra vítima dos assal-
tantes foi localizada.

Sítio em Pinto Bandeira é arrombado
Um sítio localizado na VRS-

805 em Pinto Bandeira foi arrom-
bado no último sábado,15, porém 
a ocorrência foi apenas registrada 
na terça-feira, 18.

Segundo o relato, os indivídu-
os arrombaram a porta principal 
da casa e reviraram o local levan-
do lâmpadas, facas, carnes que 

estavam no freezer, cobertores e 
outros objetos.

No dia 7 de abril, a casa já 
havia sido invadida e neste fato 
foram roubados três botijões de 
gás, uma roçadeira, uma bomba, 
um tacho, roupas, carnes, e outros 
utensílios domésticos.

Preso suspeito de homicídio no distrito de Tuiuty
Um homem de 29 anos foi 

preso na tarde de terça-feira, 18, 
por ser acusado de um homicídio 
ocorrido no dia 25 de março na 
Linha Passo Velho, em Tuiuty. Ele 
tinha um mandato de prisão pre-
ventiva contra ele e foi encontra-

do no Centro de Bento. 
O acusado negou o crime, 

mas foi levado à Delegacia de Polí-
cia e posteriormente, encaminha-
do ao Presídio Estadual de Bento, 
onde está à disposição da Justiça.

O crime aconteceu quando 

Rudimar Mattei, de 50 anos, es-
tava na frente de um bar com 
amigos e foi morto por dois indi-
víduos. Após os tiros, os melian-
tes fugiram do local, um em um 
veículo e o outro em uma moto-
cicleta.

Acidente de trânsito no cruzamento da Treze de 
Maio com a Rua Assis Brasil

Uma colisão entre dois veículos 
aconteceu por volta das 16h50min, 
na terça-feira, 18, entre um veículo 

Cruze LTZ, de Bento Gonçalves, e um 
Astra GL, com placas de Nova Prata.

Duas passageiras do veículo As-

tra foram encaminhadas pra o aten-
dimento médico com ferimentos 
leves.

O veículo foi abordado em 
fiscalização de combate ao cri-
me,  após consulta nos sistemas 
e busca minuciosa no veículo 
foi localizado aproximadamente 
23kg de cocaína empacotados 
em 38 tabletes.

E uma certa quantidade da 
droga estava encrostada em fo-
lhas de papelão, cerca de 150g.

Os homens e a droga foram 
encaminhados à polícia judiciária 
de Caxias do Sul.

A colisão envolveu um veículo de Bento e outro de Nova Prata Duas pessoas ficaram feridas

Caminhão tomba na Serra das Antas
Um caminhão tombou no fi-

nal da manhã desta quinta-feira, 
20, no quilômetro 201 da BR-470, 
na Serra das Antas.

O veículo é emplacado em 
Terra de Areia e estava com carga 
de cascas de soja.

O motorista e o passageiro 
sofreram ferimentos e foram so-
corridos e encaminhados para o 
Hospital Tacchini.

A pista foi interditada nos 
dois sentidos durante à tarde para 
a retirada do veículo. O condutor e o passageiro ficaram os ferimentos leves



Programação válida de 20/04/2017 
a 26/04/2017
Sujeita a alterações sem aviso 
prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia
Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!

Cinema    
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L’america Shopping
Sala 1
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias
14h, 18h30min - Dublado

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

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama / 12 
anos)
Todos os dias
16h - Dublado, 21h15 -
Legendado

Depois de sofrer uma tragédia fami-
liar, Mack Phillips (Sam Worthington 
) entra em uma profunda depressão, 
que o faz questionar suas crenças 
mais íntimas. Diante de uma crise 
de fé, ele recebe uma carta miste-
riosa que o convida para ir a uma 

cabana abandonada. Mack encontra 
então verdades significativas que 
transformarão seu entendimento 
sobre a tragédia que abalou sua fa-
mília e sua vida mudará para sem-
pre.

Sala 2
Velozes e Furiosos 8 (3D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos)
Todos os dias
14h30 - Legendado
18h30 - 21:15h - Dublado

Agora que Dom e Letty estão em lua 
de mel e Brian e Mia se retiraram 
do jogo – e o restante da equipe 
foi exonerada – o time segue com 
uma vida normal. Mas, quando uma 
mulher misteriosa (ganhadora do 
Oscar Charlize Theron) seduz Dom 
para o mundo do crime, ele parece 
não conseguir escapar e a traição 
das pessoas próximas à ele fará com 
que todos sejam testados de uma 
forma como nunca antes foram. Das 
margens de Cuba e ruas de Nova 
York para as planícies geladas do 
mar do ártico, nossa tropa de elite 
cruzará o globo para impedir que 
um anarquista desencadeie o caos.

Shopping Bento
Sala 1
Velozes e Furiosos 8 (3D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos)
Todos os dias
14h30 - 18h30 - 21:20h - 
Dublado

Agora que Dom e Letty estão em lua 
de mel e Brian e Mia se retiraram 
do jogo – e o restante da equipe foi 
exonerada – o time segue com uma 
vida normal. Mas, quando uma mu-

lher misteriosa (ganhadora do Oscar 
Charlize Theron) seduz Dom para 
o mundo do crime, ele parece não 
conseguir escapar e a traição das 
pessoas próximas à ele fará com que 
todos sejam testados de uma forma 
como nunca antes foram. Das mar-
gens de Cuba e ruas de Nova York 
para as planícies geladas do mar do 
ártico, nossa tropa de elite cruzará 
o globo para impedir que um anar-
quista desencadeie o caos.

Sala 2
Bela e a Fera (2D) (Du-
ração 2h09min/ Fantasia, 
Aventura/ 10 anos
Todos os dias
16h - 21h - Dublado

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

Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias 
14h, 18h30 - Dublado

Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo 
dos Smurfs têm uma função precisa 
na comunidade, menos ela. Indig-
nada, ela parte em busca de novas 
descobertas, e conhece uma Flores-
ta Encantada, com diversas criaturas 
mágicas. Enquanto isso, o vilão Gar-
gamel segue os seus passos.


