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Opinião da Gazeta
Quem explica esta proeza?

Impressionante a avaliação do 
Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Sul sobre os indicadores de efe-
tividade da Gestão Pasin em 2016.

O TCE taxou como satisfatório 
a maioria dos índices. O resto do es-
tado deve estar no apocalipse para 
Bento estar sendo avaliada positiva-
mente. Com escassos investimentos 
e muita retórica, Bento Gonçalves 
ficou com avaliação de "muito efe-
tiva" nas categorias meio ambiente, 
cidades e governança de tecnologia 
de informação. Governança? No 
quesito planejamento, é notório 
que que não existiu na primeira 
gestão e não está havendo nesta, 
foi classificado de "baixo nível de 
adequação".

 Como assim? Pasin governa 
com muita efetividade com plane-
jamento abaixo do nível. Alguém 
explica esta proeza, por favor!

O bizarro foi o autoelogio: "se 

formos olhar na questão do plane-
jamento municipal, estaremos (sic) 
muito orgulhosos", declarou Pasin 
referindo-se à revisão do Plano Di-
retor que enviou para a Câmara 
de Vereadores, junto com outros 
planos municipais como o de resí-
duos sólidos,  de cultura (logo ele 
que  juntou a Secretaria de Cultura 
com Turismo para economizar), e 
por fim de mobilidade urbana (que 
não deve ser do conhecimento do 
secretário da pasta, já que está im-
plantando alterações no centro da 
cidade, com base "num estudo" es-

pecífico da área.  É isto planejamen-
to, então?

Mas tem mais: nos itens saúde 
e educação a cidade comandada 
por Pasin foi considerada "efetiva", 
ou seja: está bom. Justamente onde 
faltam vagas nas escolas e os postos 
de saúde estão fechando diariamen-
te.

Para dar o fecho de ouro, decla-
rou: "esta avaliação é uma garantia 
de que o caminho se faz acertar e 
nós precisamos avançar ainda mais 
nas próximas medições".

Bom final de semana!
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Bento registra aumento na venda de veículos novos
Alta nacional de 5,5% em março, após 26 meses de queda, aponta primeiros sinais de recuperação do setor  

O mercado automobilístico parece 
dar os primeiros sinais de recuperação. 
Segundo informações da Federação Na-
cional da Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), divulgadas no 
início dessa semana, foram emplacados 
mais de 189 mil unidades, contra 179 mil 
no mesmo período de 2016. Esses dados 
apontam a interrupção de 26 meses de 
queda, no comparativo interanual. Em 
março, o índice comparativo atingiu 5,5 
% de aumento e aqui no município, as 
concessionárias também registraram a 
alta, mantendo boas expectativas em re-
lação ao ano. 

Segundo números do Detran de 
Bento, foi efetuado o registro de 235 au-
tomóveis em março,  contra 251 no mes-
mo ano. Mas o responsável pelo CRVA, 
Gerson Tadeu Astolfi Vivan, destaca que 
esse número aparentemente inferior 
pode ser considerado parcial (em relação 
às vendas de novos no mês passado), vis-
to que o registro de muitos veículos ad-
quiridos ao final de março ainda podem 
não ter sido efetuados. E frisa. “Venda e 
registros são dados diferentes, até por-
que há carros que sequer precisam ser 
registrados”.

Destaque também para dezembro 
de 2016, quando os emplacamentos no 

Ranking das Vendas
Mais vendidos

Entre os veículos, a liderança também é da GM, com o Onix. Em março, 
foram comercializadas 14.745 unidades do hatch compacto. O segundo co-
locado foi o Hyundai HB20, com 10.638. Nenhum outro modelo conseguiu 
chegar perto das 10 mil unidades.

O terceiro mais vendido, Ford Ka, teve 8.021 exemplares vendidos. Depois 
deles, ainda surgem Renault Sandero (6.516), Volkswagen Gol (6.311), Che-
vrolet Prisma (5.706), Toyota Corolla (5.455), Fiat Strada (4.570), Volkswa-
gen Voyage (4.446) e Fiat Toro (4.400).

Menos vendidos:
Entre os que lideram o ranking dos menos vendidos estão o Jac J6 (22), o 
Hyundai Azera (25) e o Vw Spacecross (29). Integram a lista também o Ford 
Fiesta Sedã (43), Chery Celer (91), Chery Celer Sedã (64), Renault Fluence 
(275 unidades), Peugeot 308 (230) e Peugeot 408 (243) e o Kia Picanto 
(302).

país atingiram o maior volume dos últi-
mos 12 meses, com 204,3 mil unidades. 
E se comparado com fevereiro – com me-
nos dias úteis - março registrou alta de 
39,4%. Mas no acumulado do ano, porém, 
os números mostram queda de 1,94%, so-
bre o primeiro trimestre de 2016. Ainda 
assim, para o decorrer de 2017, a Fena-
brave projeta crescimento de 2,43% nas 
vendas sobre o volume do ano passado.

Em Bento, expectativa para o 
ano é otimista 

Segundo a gerente de vendas da 
concessionária da Renault em Bento, Per-
la Conrad, houve aumento significativo 
na procura por veículos novos. “Podemos 
atribuir essa procura à necessidade de 
atualização por parte destes consumido-
res que buscam as novas tecnologias nos 
veículos como exemplo novos motores 
que mesmo com maior potência, conse-
guem ser mais econômicos”, explica.

Mas ela também destaca a entrada 

de valores na economia com o FGTS, e a 
melhora em relação à confiança do con-
sumidor juntamente com a sequência de 
redução da taxa de juros do Comitê de 
Política Monetária (Copom) - que facilita 
para as montadoras a criação de campa-
nhas atrativas, que levam o consumidor 
a acreditar que é o momento certo para 
fazer a compra. “Acredito que mantendo 
estas tendências de acerto do mercado 
automotivo, também será mantido o 
crescimento de forma moderada, ou seja, 
mais consistente”, avalia.

A gerente também chama a atenção 
para o aumento da procura de carros para 
pessoa jurídica, destacando o perfil eco-
nômico empreendedor, muito forte na re-
gião. E deixa clara a principal expectativa 
do mercado: “A interrupção na queda das 
vendas e um crescimento consistente em 
relação ao ano anterior”. Esse aumento 
da procura de veículos novos por clientes 
pessoa jurídica se alinha com a percepção 
da FENABRAVE em relação à alta no país. 
Segundo a federação, o fato de as mon-

tadoras elevaram suas vendas para esse 
tipo de comprador (locadoras, produto-
res rurais ou mesmo frotistas em geral) 
foi uma das principais alavancas do índice 
positivo.

E ao que parece, o otimismo que 
começa a ser sentido no segmento deve 
intensificar a expectativa positiva para o 
decorrer do ano. Para Daniel Dorneles, 
que gerencia as vendas da Nissam aqui, 
foi percebida uma melhora significativa 
no fluxo de loja, com muitas empresas 
buscando orçamentos, e consequente-
mente, a comprovação de melhores re-
sultados. “Já terminamos o ano de 2016 

com uma participação maior no mercado, 
em relação a 2015. E por conta do que 
já afirmei, esperamos aumentá-la também 
no decorrer desse ano”, afirma.

Ele atribui esse aumento nas vendas 
a algumas medidas que o governo tomou 
(como redução da taxa selic), a lançamen-
tos exclusivos e à expectativa de cresci-
mento da economia do país a partir do 
segundo semestre de 2017. E finaliza. “As 
vendas melhoraram, em comparação com 
o mesmo período no ano passado. E boa 
parte desse incremento deve repercutir 
positivamente nos próximos meses”, ava-
lia.

Para Daniel Dorneles, da Nissan, expectativa da concessionário é acentuar ainda 
mais o crescimento da participação no mercado em 2017

Perla Conrad, gerente da Renault em 
Bento

Perla Conrad, gerente da Renault em Bento, acredita que mantendo estas tendên-
cias de acerto, também será mantido o crescimento, de forma mais consistente
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Iniciados em 2013 e com pre-
visão de conclusão para este ano, 
os estudos do projeto “IP Vinhos da 
Campanha Gaúcha”, coordenados 
pela Embrapa Uva e Vinho, serão 
apresentados no I Simpósio de Viti-
cultura e Enologia: Região da Cam-
panha Gaúcha.  O evento acontecerá 
nos dias 3 e 4 de maio, em Santana 
do Livramento (RS).

O pesquisador da Embrapa Uva e 
Vinho e coordenador técnico do Sim-
pósio, José Fernando da Silva Protas, 
explica que esta edição será apresen-
tada com foco na Campanha Gaúcha 
devido a programação técnica con-
centrar-se nos avanços tecnológicos 
gerados na produção vitivinícola des-
sa região. “Queremos projetar a ima-
gem dos vinhos finos e espumantes 
produzidos a partir da implantação 
da Indicação Geográfica na região”, 
observa Protas.

O I Simpósio de Viticultura e 
Enologia: Região da Campanha Gaú-
cha é promovido pela Embrapa Uva e 
Vinho, Instituto Brasileiro do Vinho e  
Associação de Produtores de Vinhos 
Finos da Campanha Gaúcha.

Embrapa Uva e 
Vinho apresenta
futura Indicação 
Geográfica da 
Campanha
Regras da futura 
Indicação Geográfica 
serão esclarecidas em 
Simpósio de Viticultura 
e Enologia

José Fernando da Silva Protas, coorde-
nador do Simpósio

 Os estudos de Indicação de Procedência 
dos Vinhos da Campanha Gaúcha”, 

A prova do MasterChef Brasil 
que foi ao ar ontem (terça-feira, 4), 
na Band, foi realizada na Aurora Pin-
to Bandeira. A paisagem exuberante 
do lugar, onde a maior vinícola do 
Brasil cultiva as uvas para elaboração 
dos vinhos com Indicação de Proce-
dência, foi vista pelos milhões de ex-
pectadores que acompanham a maior 
competição gastronômica do país. 
Foi a primeira prova coletiva, dessa 
quarta temporada do programa, que 
aconteceu fora do estúdio.

 “Nosso vinho Aurora Reserva 
Merlot era a estrela da prova, harmo-
nizando com o prato principal elabo-
rado pelas duas equipes da competi-
ção, e se saiu muito bem”, comenta 
André Peres Jr., enólogo da Aurora 
que representou a Vinícola no cor-
po de jurados dessa disputa. “É um 
vinho versátil, que provou mais uma 
vez o seu potencial gastronômico”, 
avalia o enólogo, encantado com a 
dinâmica da competição.

 “É fácil entender o sucesso do 
MasterChef Brasil participando efeti-
vamente do programa. O desafio de 
harmonização e a forma como os che-

Vinícola Aurora atinge milhões de expectadores
ao sediar a prova do MasterChef Brasil
“Nosso vinho Aurora Reserva Merlot foi a grande estrela da competição e o resultado foi impres-
sionante”, revela o enólogo André Peres Jr., que foi jurado nessa disputa

fs conseguiram trabalhar os vinhos e 
os pratos, numa prova tensa e acir-
rada, foi impressionante. E o vinho 
brasileiro foi o tempero principal do 
programa”, diz André.

 O processo para a escolha do 
local e dos vinhos brasileiros que 
viriam a fazer parte dessa etapa da 
competição foi detalhado e criterio-
so. A equipe do programa deslocou-
-se várias vezes à Serra Gaúcha para 
essa seleção rigorosa. A paisagem 
exuberante da Aurora Pinto Bandeira, 
a 700 metros acima do nível do mar, 
com seus vinhedos em espaldeira em 
encostas e no plano, e a estrutura 
desse espaço foram determinantes 
para que o local fosse o escolhido 
para sediar a prova, entre tantos ou-
tros cenários de grande beleza na 
maior região vinícola do Brasil. Ali, a 
vinícola brasileira mais premiada nos 
concursos internacionais cultiva as 
uvas – Chardonnay, Pinot Noir e Ries-
ling Itálico – para elaboração de seus 
vinhos com Indicação de Procedência 
Pinto Bandeira, que são sempre mui-
to bem avaliados pelos críticos espe-
cializados.

 O Aurora Reserva Merlot, assim 
como os demais itens da linha Aurora 
Reserva – Cabernet Sauvignon, Tannat 
e Chardonnay – são elaborados com 
as melhores uvas de cada safra, cul-
tivadas nos vinhedos de produtores 
que compõem a Cooperativa Viníco-
la Aurora, em diferentes distritos da 
Serra Gaúcha. Esse vinho conquistou 
várias das medalhas da vinícola nos 
concursos oficiais de vinho pelo mun-
do, contribuindo para as mais de 500 
premiações recebidas pela Aurora.

 “Foi uma experiência muito 
gratificante para a Vinícola Aurora”, 
comenta Hermínio Ficagna, diretor 
Geral da vinícola. “Os desafios da 
Vinícola Aurora são os mesmos do 
vinho brasileiro como um todo, o de 
ter o reconhecimento do consumidor 
pela sua qualidade. Fazer parte desse 
programa que tem níveis altíssimos 
de audiência é um reforço impor-
tante nesse nosso trabalho”, afirma 
Ficagna. Com 86 anos de história, a 
Vinícola Aurora tem um portfólio com 
13 marcas e mais de 200 itens, que 
distribui em todo o território brasilei-
ro. Parte deles, exporta para 20 países 

(como Estados Unidos, China, Japão, 
Reino Unido, França entre outros).

 
MasterChef Vinhos do 
Brasil

Com articulação do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin), a quar-
ta temporada do MasterChef Brasil 
contou com a participação dos vinhos 
brasileiros em sua primeira prova 
externa. A harmonização de rótulos 
– um espumante brut, um tinto re-
serva e um moscatel rosé – de três 
vinícolas com pratos que evocassem 
à culinária da Serra Gaúcha serviu de 
mote para apresentação da produção 
vitivinícola nacional aos participan-
tes, aos jurados e, por consequência, 
à audiência da atração. O MasterChef 
Brasil, formato da Endemol Shine 
Group, é uma co-produção da Band 
com o Discovery Home & Health. O 
talent show de maior audiência da TV 
brasileira vai ao ar todas as terças-fei-
ras, às 22h30min, na Band. A atração 
também é exibida às sextas-feiras, às 
19h20min, no Discovery Home & He-
alth, com reapresentação aos domin-
gos às 21h45min.
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As equipes do MarsterCHef, durante a prova coletiva realizada na Vinívola Aurora, em Pinto Bandeira

A apresentadora do MasterChef Brasil, Ana Paula Padrão e os Chefes Henrique 
Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, na Aurora Pinto Bandeira

André Peres Jr., enólogo da Vinícola Aurora e Ana Paula Padrão, apresentadora do 
MasterChef Brasil, na Aurora Pinto Bandeira
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Mãe de criança com autismo rebate
declarações da 16ª CRE e aciona a justiça
Secretaria da educação afirma que criança não é medicada pelos pais e que precisa 
de atendimento especial, mas mãe do menor diz que declarações são mentirosas 

Nos últimos dias o caso envol-
vendo uma criança de dez anos com 
autismo dividiu opiniões. O menino 
cursa a 4ª série da escola Estadual 
de Ensino Fundamental José Farina 
e por supostamente ser um aluno 
agitado  - conforme relata a assesso-
ra pedagógica da 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação, Rosane Apa-
recida Borges Machado - não estaria 
apto para estar numa sala de aula 
convencioal.

A equipe de reportagem da Ga-
zeta conversou com as assessoras 
pedagógicas Rosane e Anaci Maria. 
Na explicação das profissionais, o 
menino estuda há três anos na esco-
la, após sair de um educandário da 
rede particular. Os pais do menino, 
nas palavras de Rosane, não aceitam 
a condição do filho, não medicando 
e negando o fato de ter autismo.

“Desde o começo do ano a es-
cola verificou que o aluno teria mais 
dificuldade. Ele tem necessidades e 
manifestações conforme a deficiên-
cia, gritando, cantando e interrom-
pendo a aula”, afirma. Foi por conta 
do mau comportamento que a 16ª 
CRE diz que o correto é que o menor 
tenha um atendimento especial.  A 
proposta da secretaria é que a crian-
ça ficasse em sala de aula até às 10 
horas, e após esse horário recebesse 
um atendimento especial, em parti-
cular.

“Propomos que o menino ficas-
se em sala de aula das 7h30 às 10 
horas, e após esse horário iríamos 
disponibilizar uma professora espe-
cializada para atendê-lo. A ideia era 
trabalhar por 30 dias dessa forma e 
solicitamos se os pais aceitavam bus-
car a criança no horário do intervalo 
para verificar a real situação e neces-
sidade”, explica.

Segundo a secretária, a mãe não 
aceitou a proposta por achar que o 
filho tem o direito de ficar em sala 
de aula todo o tempo. “Numa assem-

bléia de pais que a mãe não foi, hou-
ve relatos de que a criança prejudi-
cava o andamento das aulas”, afirma 
Rosane.

A secretária acusa ainda a mãe 
de deixar o próprio filho sem a me-
dicação para o tratamento contra o 
autismo. “A medicação não tem uma 
sequência. A escola observou que ele 
vinha muito agitado. A familia relu-
ta muito com a medicação. ele ficou 
sem o remédio em dezembro, janei-
ro e fevereiro”, afirma.

Rosane e Anaci afirmam ainda 
que na última semana o pai da crian-
ça esteve na 16ª CRE e quase teria as 
agredido. “O marido entrou furioso, 
gritando e só não me bateu porque 
tinha mais gente na sala. Ele ficou 
uma hora aos gritos, foi grosseiro”, 
conta.

Mãe rebate 16ª CRE
As afirmações das secretárias 

são rechaçadas pela mãe da criança, 
que sem se identificar, ela diz que as 
declarações se tratam de inverdades. 
Ela conta que o filho foi diagnostica-
do com o transtorno aos quatro anos 
de idade, e que desde então é me-
dicado.

“Ele faz uso de medicação pres-
crito pela psiquiátrica, que é para 
ajudar na prática pedagógica e é con-
siderado um nível de autismo leve.”, 
diz. A mãe, que defende o filho, é 
enfática ao se posicionar. Segundo 
ela a medicação é somente para o 
foco pedagógico. “Nas férias ele não 
precisa fazer uso. Eu faço a compra 
do medicamento desde 2014 sempre 
por cartão de crédito e toda vez o cpf 
é acionado no governo”, afirma.

A indignação da família é pelo 
fato da 16ª CRE tentar forçar os pais, 
nas palavras da mãe, de buscar o fi-
lho na escola depois das 10 horas. 
Ela conta que no dia que esteve na 
na secretaria, foi avisada que o seu 
filho não pdoeria ficar em sala de 

aula depois das 10 horas. “As secre-
tárias fizeram uma ata dizendo que 
a partir do dia 3 de abril o meu filho 
poderia ficar somente na escola das 
7h30 as 9h30 em sala e participar do 
recreio. Caso eu não fosse buscá-lo, 
elas iriam acionar o conselho tutela 
para buscá-lo e conduzir até a resi-
dência”, lembra.

A mãe afirma que a criança não 
é agitada e que todos na escola gos-
tam dele. “Ele é calmo, uma criança 
tranquila. A professora desse ano 
não está muito preparada para um 
aluno com inclusão. Na primeira 
semana ele voltou sem conteúdo 
no caderno. O meu filho escreve, 
mas não lê, é a particularidade do 
quadro de doença, mas copia tudo 
do quadro, só que a professora não 
espera ele terminar de copiar”, se 
emociona.

Ainda segundo a mãe, não hou-
ve entendimento entre ela e as se-
cretárias, que no seu entender, não 
tiveram compostura para lidar com 
a situação. “Foi humilhada, chorei 
muito, fiquei muito nervosa e liguei 
para o meu esposo. Ele chegou as-
sustado e pediu o que tinha aconte-
cido, mas elas não queriam explicar. 
Tudo que elas falaram de tentativa 
de agressão é mentira”, desabafa.

O caso na justiça
A família acionou a justiça, e 

entrou  com um processo contra o 
estado e a Coordenadoria de Educa-
ção por abandono e danos morais, 
por querer mandar o menino para 
casa. O caso entrou na vara da infân-
cia e juventude e está sob responsa-
bilidade do juíz.

A mãe confirma que não cogi-
ta em tirar a criança da instituição. 
“Não vou tirá-lo da escola porque o 
meu filho tem direitos e o espaço 
dele está garantido em sala de aula. 
Ele vai ficar das 7h30 às 11h30”, ga-
rante.

Empresários de Bento sentem 
impacto de um novo crime digital
O sequestro virtual de dados deve aumentar até 2025

Moramos num município com um 
alto índice de desenvolvimento econô-
mico e social. Bento Gonçalves concen-
tra um número expressivo de empresas, 
dos mais diversos segmentos. É um polo 
industrial que aposta na expansão tecno-
lógica e no aperfeiçoamento de proces-
sos produtivos, de forma constante. Mas 
são essas características positivas que 
colocam nossas empresas como alvos 
em potencial para hackers especializa-
dos em crimes eletrônicos cada vez mais 
sofisticados.

Segundo informações do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG), nos últimos meses, 
várias empresas da região sofreram com 
ataques por meio de ransomware - uma 
espécie de “código sequestrador”, que 
toma posse dos dados de computadores, 
criptografando-os e barrando o acesso 
dos proprietários com o objetivo de exi-
gir um resgate pelas informações.

A CIC-BG destaca que os danos 
ocasionados por esse tipo de crime ele-
trônico podem atingir os mais variados 
níveis, inclusive, causando uma parada 
total de horas em empresas, sendo que 
a interrupção pode acarretar prejuízos, 
que, dependendo da extensão, tornam-
-se irreparáveis. Tanto que uma das ações 
recentes da entidade foi um encontro en-
tre o Diretor da Área de Tecnologia da 
entidade, Leocir Glowacki, o presidente 
do Grupo de Gestores de TI da Serra 
Gaúcha (GTISerra), Daniel Westerlund, e 
o consultor Carlos Felipe Jacobs, da Gru-
ppen.

Uma nova era digital - que 
chega com novos desafios

De acordo com o consultor Carlos 
Felipe Jacobs, essas ameaças derivam 
desse novo formato que estamos viven-
ciando hoje, uma nova era digital, que 
vem com novas tendências. Ele ressalta. 
“Esse momento de vulnerabilidade, ex-
plorado pelos hackers, já é conhecido há 
muito tempo; o que não existia era uma 
ferramenta ou uma forma deles fazerem 
uso dessas vulnerabilidades”.

Em relação ao sequestro de infor-
mações, Jacobs frisa que o  ransomware 
que vem incomodando o mercado gaú-
cho não é um vírus, ele é uma ameaça 
de dia 0. “Ou seja: não existe antivírus 
para ele, e sua atuação foca numa parte 
muito sensível da informação, onde exis-
te o sequestro, a captura de dados por 
parte do hacker e a posterior solicitação 
de um resgate para liberar essa informa-
ção”, explica.

O especialista chama a atenção para 
o fato de que, dentro desse sequestro de 
informações, surge a dúvida do empresá-
rio em relação a como é efetuado o paga-
mento do resgate. E esclarece. “Esse pro-
cesso acontece através de bitcoins - uma 
moeda eletrônica não rastreável, que os 
hackers usam justamente para receber o 
valor resultante desse crime eletrônico. 
Ou a empresa compra essa moeda, com-
pra esses bitcoins e paga esse resgate, ou 
seus dados ficam criptografados”.

Ransomware deve aumentar 
até 2025

O consultor alerta que – segundo 
informações do Instituto Gartner (Con-
necticut - EUA) – esse tipo de crime ele-
trônico só vai aumentar até 2025. “E ain-
da não existe uma proteção 100% eficaz”, 
afirma Jacobs.  Segundo ele, existe uma 
total falta de informação sobre o proble-
ma, e esse descaso pode custar muito 

dinheiro, além de capital indireto (como 
imagem, reputação da empresa) “Tudo 
por causa de negligência em relação a 
entender esse novo modelo”, avalia.

De acordo com o especialista, nesse 
novo modelo, o hacker utiliza diversas 
formas para chegar aos dados da empre-
sa, como e-mails, telefones celulares, an-
tenas de wireless, câmeras de vigilância e 
muitas outras. “O que esse novo modelo 
nos ensina é que segurança da infor-
mação não é uma característica ou uma 
responsabilidade dos departamentos de 
TI. Segurança da informação dessa nova 
era digital é uma obrigação da direção da 
empresa. Porque isso está diretamente 
ligado ao ‘business’”.

Jacobs frisa que no passado, exis-
tiam vírus, cujo estrago era limitado, em 
determinadas informações da empresa. 
“Agora, o “ransomware” nos traz uma re-
alidade onde informações vitais podem 
ser sequestradas muitas vezes - no mes-
mo dia, na mesma semana, no mesmo 
mês”. E alerta que com isso, uma grande 
indústria pode parar quatro, cinco, seis 
vezes num mês. “Aí, geralmente a pessoa 
diz ‘Ah, mas eu volto o backup’”. Porém, 
ele explica que além do tempo usado 
para isso (cinco, oito horas talvez), ele 
também pode estar infectado.

Futuro incerto
O especialista destaca ainda que, 

atualmente, a proteção dos dados é vi-
tal para a continuidade do negócio das 
organizações. 

“Na América Latina, teremos muitos 
problemas relacionados a essa questão, 
por causa da total displicência que temos 
na criação de políticas de seguranças – e 
com o aval das diretorias das empresas”, 
afirma. E cita outro estudo desenvolvido 
pelo Instituto Gartner, que aponta três 
vezes mais vulnerabilidades em projetos 
de segurança patrocinados pelas áreas 
de TI (somente por elas), do que projetos 
construídos em conjunto com a direção 
da empresa.

Jcobs explica que esse fenômeno do 
“ransomware” ou das vulnerabilidades, 
é mundial, e vai atingir todas as empre-
sas. “No caso de Bento Gonçalves, essa 
informação acerca do grande número de 
casos que vêm ocorrendo nos chegam 
diretamente de clientes, que solicitam 
ajuda para recuperar informações, recu-
perar backup, ou uma forma de não se-
rem infectados. E o pior: são casos que 
chegam semanalmente, em um número 
extremamente elevado”, afirma com pre-
ocupação.

Ele ressalta que no Brasil - ao con-
trário dos EUA - quando surge uma falha 
de segurança, as pessoas a escondem. 
“Então, o que cai no mercado é muito 
maior do que realmente aparece”. Jacobs 
frisa que para lidar com “ransomware“ 
é necessária uma visão mais ampla, de 
negócio sobre segurança e não de tec-
nologia sobre segurança. “Chegamos ao 
ponto onde o empresário vai ter discutir 
com sua equipe de TI, com seus parcei-
ros de tecnologia qual a proteção mais 
efetiva, que oferece menos riscos. E hoje, 
eles são enormes”, avalia.

Por fim, o consultor destaca. “Se 
considerarmos a questão em Bento Gon-
çalves - um polo de indústrias - podemos 
linkar com a ISSO 9001, que desde a sua 
última versão (2015 se não me engano) 
já trata sobre a gestão do risco”. Como 
o empresário daqui faz a gestão do seu 
risco, como protege o seu negócio? Para 
o especialista, essa é a grande questão a 
ser discutida. Criança de dez anos portadora do autismo estuda há três anos na escola José Farina 
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As reformas previstas pelo 
governo Temer para a área previ-
denciária e trabalhista pautaram o 
Seminário Nacional do Setor Mo-
veleiro promovido pelo Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de 
Bento Gonçalves (Sitracom BG). O 
evento reuniu sindicalistas dos pó-
los moveleiros brasileiros entre os 
dias 28 e 30 de março no Centro de 
Lazer da entidade. 

O consenso tanto no meio sin-
dical como entre os profissionais 
que assistem a classe trabalhista é 
de que os efeitos destas reformas 
acabarão com todos os direitos 
conquistados com a Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT). “Num 
país com tantas desigualdades, aca-
bar com as leis que regem a vida 
dos trabalhadores é a forma mais 
eficaz de escravizar o povo. E é isso 
que está sendo feito sem que a po-
pulação entenda o que a está atin-
gindo”, esclarece o presidente do 
Sitracom BG, Itajiba Soares Lopes. 
Para ele, a única forma de evitar o 
que classifica como um retorno aos 
tempos da barbárie é a mobilização 
da população. “Se não acontecer 
grandes manifestações e pressão 
sobre o Congresso Brasileiro não 
haverá forma de barrar tudo o que 
está previsto na Ponte para o Futu-
ro (projeto do PMDB e Temer) e os 
trabalhadores serão literalmente 
escravizados”, alerta Itajiba.

O processo de extinção da CLT 
está sendo feito as pressas, sem 
que haja qualquer debate com a 
participação das partes interes-
sadas. Reformas previdenciária, 
trabalhista e sindical estão sendo 
projetadas para que os trabalha-
dores tenham seus direitos cessa-
dos e possam ser explorados pelo 
capital. “A população não sabe o 
que está acontecendo. Quando se 
derem por conta, todas as leis que 
a protegia serão revogadas e outras 
estarão vigentes garantindo que 
não haverá mais aposentadoria, fé-

Sitracom BG

Informe especial

Fim dos direitos trabalhistas é o foco do 
Seminário do Setor Moveleiro

rias, décimo terceiro e mesmo limite 
de horas trabalhadas. É a escravidão 
voltando”, protestou a assessora ju-
rídica da Confederação dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção 
e do Mobiliário (Contricom), Zilmara 
Alencar. “Não há mais quem defenda 
os interesses da classe trabalhadora. O 
Judiciário agora legisla e o legislativo 
é o maior incentivador das reformas. 
A jornada de trabalho se encaminha 
para 64 horas semanais e parece estar 
tudo normal no País”, comenta a ad-
vogada.

O assessor do Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap), André Santos explica o com-
promisso do governo Temer com as re-
formas. “É um governo ilegítimo que 
não tem apoio da área social, então 
precisa buscar forças com o setor em-
presarial. Esta conta tem que ser paga 
com o atendimento das exigências do 
capital”, observa. E as reivindicações 
são claras. As reformas devem ser 
feitas para que o capital se revitalize 
em detrimento da classe trabalhadora. 
Para garantir que isso aconteça, a co-
missão de reforma da Previdência, por 
exemplo, conta com 29 integrantes do 
governo e com sete da oposição. “Des-
sa forma fica garantida a privatização 
da Previdência, atendendo os inte-
resses de bancos que patrocinaram o 

processo para derrubada do governo 
anterior”, esclarece Santos. 

Para garantir a aprovação do pa-
cote de maldades, o governo trabalha 
também no enfraquecimento do mo-
vimento sindical, propondo reformas 
que visam paralisar as ações de apoio 
ao trabalhador. “Sem o movimento 
sindical a mão de obra desse país fica 
sem assistência e conseqüentemente 
não há voz contrária as reformas. É por 
isso que precisamos de uma reação 
enérgica, que chame a população para 
as ruas. Não podemos assistir a isso 
tudo sem que haja luta”, disse o sin-
dicalista Antônio Lopes, presidente do 
Sindicato dos Oficiais Marceneiros de 
São Paulo. “Estamos sendo dirigidos 
por uma quadrilha. São bandidos que 
estão fazendo tudo o que podem para 
acabar com o trabalhador”, concluiu.

O advogado especialista em Previ-
dência, Daisson Portanova, um dos pai-
neslitas do evento, alerta para o perigo 
da Ponte para o Futuro. “Estão tirando 
dinheiro da Previdência para outros 
fins porque ela tem superávit. Nin-
guém tira de onde não têm. Porque o 
governo não taxa as grandes fortunas 
ou cobra os seus devedores? A verdade 
é que a população está sendo engana-
da e os trabalhadores serão seriamente 
atingidos”, explicou. 

O Seminário ainda abordou a 

questão dos impactos da nova onda 
de automação na indústria. Conforme 
assessor técnico do Departamento 
Intersinsdical de Estatísticas e Es-
tudos Sócioeconômicos (Dieese), 
Ricardo Franzoi, as conseqüências 
serão imensas devendo aumentar a 
desigualdade entre as nações. “O ris-
co de desemprego, com a automação 
da indústria, era grande para o traba-
lhador desse setor. Agora ele já che-
ga aos prestadores de serviços. É só 
a gente prestar atenção nos bancos 
que dá pra notar o atendimento fei-
to pelas máquinas sendo ampliado. O 
mundo caminha para ser operado por 
robôs, esta é a nova revolução indus-
trial”, concluiu.
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XR 250 Torna-
do 2005 verme-
lha com 35.000 
km. Toda original 
com baú, nunca 
usada em trilha, 
moto toda revi-
sada. Valor R$ 
6.500,00. Interes-
sados tratar pelo 
fone: (054) 8129-
9109

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo bota para 
moto esportiva 
exustar semi-nova 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9114-2534.

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

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

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

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

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

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

Vendo aparta-
mento de 1 dor-
mitório com saca-
da, posição solar 
Oeste/Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² e 
57,41m² de área 
real total priva-
tiva. Valor: R$ 
165.000,000. Tra-
tar pelos fones: 
8168-0777 ou 
9106-8991.



Marechal Floriano, 166
3452-5383

2Sexta-feira, 07 de Abril de 2017

(4)Alugo parte 
inferior casa de 
alvenaria re-
formada locali-
zada no Bairro 
Barracão, com 
02 dormitórios, 
sala, cozinha, 
banheiro e ga-
ragem. Valor 
R$450,00. Tra-
tar fone (54) 
9 9 9 7 2 4 3 4 2 
com João Luiz..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aluga-se casa 
na praia de 
IMBÉ, com 4 

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

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

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

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

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

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

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

Alugo casa parte 
inferior, localiza-
da no Bairro San-
ta Rita, próximo 
ao colégio Bom 
retiro. Moradia 
com dois dormi-
tórios, sala, co-
zinha e banheiro 
grande com pos-
sibilidade para 
área de serviço. 
Valor: R$ 470,00. 
I n te ressados , 
entrar em conta-
to pelo telefone: 
Imoças, mobília 
nova, lavande-
ria, geladeira, 
GLP, chuveiro, 
internet. Próximo 
a FERVI-UCS. 
Fone: 3451-3716 
ou 9642-5833, 
com Adair.

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

Aluga-se casa na 
praia de IMBÉ, 
com 4 quartos 
sendo 1 suíte e 
com 3 banheiros, 
sala e cozinha 
mobiliados, a 
casa totalmente 
cercada e com 
mon i to ramen-
to 24h, valor a 
combinar.Fone: 
54.3055-2883, 
9693-2001 ou 
9997-2883, com 
Carolina ou Alex.

(4)Alugo casa 
na praia de Bal-

neário Mariluz 
em Imbé, Beira 
Mar. 4 Quartos, 3 
Banheiros, todo 
mobiliado, varan-
da, churrasquei-
ra, garagem para 
4 carros. Pátio 
amplo com gra-
mado. Casa toda 
cercada. Piscina 
com aquecimen-
to solar. Própria 
para grupos 
com mais de 12 
pessoas. Valor 
por pessoa: R$ 
50,00. Reser-
va pelo fone:  
(54)99955-7550 
ou (54)3019-
4569. (ligar 
usando o 54) 

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

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

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

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

(4)Alugo casa 
com 2 quartos 
no bairro Univer-
sitário, perto da 
UCS. CONTATO: 
(54)99557550

cercado. Valor 
a combinar. Tel 
34511365 com 
Ivanir 

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

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

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

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

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

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

(3)Aluga-se casa 
no Zatt, dois 
quartos, sala, 
cozinha e área 
de serviço, mais 
info telefone (54) 
96692001

2710.

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

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

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

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

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

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

(3)Aluga-se um 
apto no sex-
to andar com 
elevador, dois 
quartos, sala, 
cozinha, área 
de serviço, um 
banheiro, mais 
um box. Possui 
guarita 24 ho-
ras. Está situa-
do próximo ao 
campo novo do 
esportivo. Con-
tato com Sidnei 
9175-8104
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(2)Alugo Casa 
na Rua Fran-
cisco Pavoni, 
bairro Bertolini. 
Cozinha, sala, 
área de serviço, 
02 quartos, ba-
nheiro, valor a 
combinar. Whats 
(54) 99671-1536 
ou (54) 99666-
0771.

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

(4)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, sem 
garagem. Valor 
530,00 interes-
sados entrar em 
contato 054-
99654-5963.

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

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

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

(4) Alugo apar-
tartamento bem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

próximo ao Co-
légio Mestre. 2 
quartos, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem e 
churrasqueira. 
Semi-mobiliado, 
Piso de porcela-
nato. R$ 700,00. 
Direto com pro-
prietário. Fone: 
9954-7149 ou 
9942-2331 com 
Adilo ou Vera.

(2)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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)Vendo apare-
lho de nebuliza-
ção inalar com-
pact  usado, em 
bom estado,  va-
lor 80,0 – tratar 
99197-7163

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

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

(1)Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital mar-
ca usada sony 
cyber shot 6,0 
mega pixels, va-
lor 85,00 tratar 
99197-7163

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

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

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

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

(1)Vendo ca-
deira de praia 
dobrável, tipo 
espreguiçadeira, 
usada, cor azul 
e branca – va-
lor 60,0 – tratar 
99197-7163

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

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

(4)VENDO Mó-
veis de escritório 
Mesa de traba-
lho. Armário alto. 
Balcão  baixo. 
torre 3 gavetas. 
1 Cadeira gira-
tória. 5 Cadeiras 
cromadas. Valor 
a combinar Con-
tato: Daniel (54) 
9202-7272

(1)Vendo maqui-
na fotográfica di-
gital usada sony 
cyber shot 14,1 
mega pixels, 4x 
zoom preta – va-
lor 200,0 tratar 
99197-7163

(1)Vendo chur-
rasqueira por-
tátil marca Mor 
Rodeio comple-
ta, usada, va-
lor 100,0 tratar 
99197-7163

(1)Vendo bota 
de nobuk, tipo 
bull terrier (p/ tri-
lha), nº 35, usa-
da, valor 80,0  
- tratar 99197-
7163

(1) Vendo 2 ter-
nos completos 
tamanhos mé-
dios, 1 cinza 
outro bege, valo-
res 90,0 e 150,0 

respectivamen-
te, tratar 99197-
7163

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

(1) Vendo (3)
Vendo maquina 
de fazer sabo-
nete artesanal 
marca Rimaq 
nova pouco uso 
i n t e r e s s a d o s 
entrar em con-
tato pelos fones 
99178-1957 ou 
99977-1957. Va-
lor 1,800.

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

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

 VENDO armário 
de madeira duas 
portas inferio-
res e duas por-
tas superiores, 
bom estado R$  
150,00, um bal-
cão de madeira 
4 portas com ga-
vetas R$80,00 
mesa de madei-
ra de 6 lugares 
R$180,00  tele-
fone para con-
tato TRATAR 54 
96090023

(4)vendo apare-
lho de fax usado, 
em ótimo estado, 
da marca TCÊ 
modelo  F430. 
Tem função de 
secretária eletrô-
nica  e reproduz 
cópias.. Valor a 
combinar. Tratar 
pelo fone 9197-
7163

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

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

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

(4)iPad 3 Preto e 
Prata 32gb Wifi e 
Cellular, vem na 
caixa, com cabo 
de carrregador 
nunca usado por 
R$ 1200,00 em 
ótimo estado. 
Telefone: 054 
99204002

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

(4) Vende-se 
uma estante cor  
mogno com 3 
portas, sendo 
uma de vidro. 

Valor: R$ 100,00. 
Tratar pelo fone: 
91552607

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

(4) Vendo poste 
de concreto 6mt. 
R$ 100,00. Con-
tato: 9982-2222

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

(4) Vendo mesa 
de madeira Im-
buia, sanfonada, 
1m e 20 fecha-
da e 1m e 85 
largura aberta.  
Estado novo. 
Boa para aparta-
mento, cozinha 
pequena.  Valor 
a combinar (me-
tade do preço da 
loja). Contato: 
9454-1525 ou 
98406-6769

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

ou Eliane (54) 
999319091 ou 
3055-3088

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

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

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

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

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

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

(2)Vendo má-
quina de cos-

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

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

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

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

(1)Vendo rejunte 
para azulejo e 
piso, cor branca, 
marca portokol, 
top flex, 15 kg, 
valor 60,0 – tra-
tar 99197-7163

(1) Vendo 11 
tubos de aço 
carbono de 6 
metros de com-
primento, diâ-
metro de 4 pole-
gadas, 3,35mm 
espessura, usa-
dos, inteiros, 

não foram fura-
dos, valor 136,0 
cada um – tratar 
99197-7163

(2) Vendo mo-
nitor de compu-
tador de LCD 
Sansung  Sync-
master 17 pole-
gadas,  usado, 
em bom estado 
e funcionando, 
valor 180,0 – tra-
tar 9197-7163

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

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

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

(1)Vendo 2 sa-
cos de 20 kg 
cada, de  rejunte 
para piso e azu-
lejo, portokol, 
bege claro, valor 
total 50,0 – tratar 
99197-7163

Cumpom de desconto
Para novos assinantes

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



5Sexta-feira, 07 de Abril de 2017

frio. R$ 1090,00. 
Tratar fone: 
9191-5712

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

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

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

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

Vendo estante 
cor marfim semi 
nova, em ótimas 
condições. Valor 
R$ 100,00. In-
formações tratar 
pelos fones: 54 
8131-0228 ou 54 
9206-055

Vende-se mesa 
de sinuca re-
sidencial com 
cestos 1900 x 
1180mm, va-
lor R$ 1.500,00 
Fone: 81317630 
com Flademir

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

(1)Vendo mi-
croondas pana-
sonic 32 litros, 
em bom esta-
do. R$157,00 
3055 2583 ou 
996268735

(1)Vendo Máqui-
na de lavar Bras-
temp 8,5kg. Em 
bom estado. R$ 
300,00. Contato: 
99626-8735 ou 
3055-2583

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

Falar com Erni 
pelo fone: (54) 
9957-1881.

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

(1)Procuro vaga 
como cuidadora 
de idosos, com 
e x p e r i ê n c i a . 
Acompanhante 
a noite. Falar 
com Clair (54) 
9 9 6 8 0 - 7 7 9 6 
ou (54) 98109-
1613

(1)Cuidamos de 
crianças, bair-
ro Santa Rita, 
casa cercada, 
segura, mtos 
b r i n q u e d o s , 
valores acessí-
veis. Refeições 
saudáveis. Am-
biente familiar, 
poucas crian-
ças, atendimen-
to diferenciado, 
NÃO COBRA-
MOS matrícula 
e todas as re-
feições inclu-
sas no valor. 
Venha conferir. 
999938337.

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

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

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

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

(2)Presto ser-

viços de jardi-
nagem. Fone 
99810719 com 
Eder

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

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

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

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

(2)Faço servi-
ços de seguran-
ça com curso e 
reciclagem em 
dia . Falar com 
Gilnei 99223-
3650 ou 99938-
9141

Faço digitação 
e formatação 
de trabalhos de 
acordo com as 
normas especí-
ficas da ABNT. 
Tratar pelo 
fone: (54) 9196-
0357 ou (54) 

9706-7250.

(2)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

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

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

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

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

Aulas particu-
lares de portu-
guês contato: 
84063686

Alugo brinque-
dos infantis 
(cama elástica, 
piscina de boli-
nhas, pebolim, 
escorregador, 

gangorra, ho-
ckey) e máqui-
na de algodão 
doce. Tratar 
9119.6069

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

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

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

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

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

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

Procuro diarista 
com experiên-
cia em serviços 

(1)Vendo cen-
trifuga de frutas 
usada, em bom 
estado,  marca 
walita tutti frutti, 
valor 120,0 – tra-
tar 99197-7163

(1)Vendo multi 
processador de 
alimentos, mar-
ca walita máster 
plus usado, em 
ótimo estado,  
valor 180,0 – tra-
tar 99197-7163

(1)Vendo televi-
sor 20 polegadas, 
usado, Philips, 
em bom estado, 
valor 180,0 - tra-
tar 99197-7163

(1)Vendo televi-
sor 29 polegadas, 
usado, Sony, em 
bom estado, va-
lor 180,0 - tratar 
99197-7163

(1)Vendo cafetei-
ra elétrica usada 
marca eletro-
lux azul bic, em 
bom estado, va-
lor 60,0 – tratar 
99197-7163

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

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

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

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

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

Vendo ar Split 
12.000 marca 
Midea, quente e 

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

Faço serviço de 
pedreiro, azule-
jista em geral. 

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

Jussara

(4)Vendo fogão 
de mesa cooktop 
Fischer de inox 4 
bocas, com ban-
cada de granito 
R$ 290,00 em 
estado de novo. 
Tratar 9646 8097 
(foto whatsapp)

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

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

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

(4)Vendo TV de 
plasma 50 pole-
gadas sansung 
com pequeno de-
feito R$ 350,00 
tratar 9646 8097 
(foto whatsapp)

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

2)Vendo má-
quina de lavar 
Brastemp 8,5kg 
em bom esta-
do. R$300,00. 
3055 2583 ou 
996268735

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

(2)Vendo uma 
máquina de lavar 
marca Brastemp, 
8,5kg em bom 
estado, Valor 
R$300,00.  Con-
tato: 3055-2583 
ou 9.9626-8735

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

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

Doa-se dois ga-
tos brancos de 
olhos azuis, fi-
lhotes. Fone: 
(54) 9908-8211.

Doação de 4 
filhotes de fê-
meas, raça vira 
lata, porte gran-
de. Interessados 
entrar e, contato 
pelo fone: (54) 
9907-1541. Fa-
lar com Lourdes

Vendo cavalo 
branco e enci-
lhado, ele é de 
rodeio e ótimo 
para crianças, 
valor a combi-
nar. Fone: (54) 
2457-1222 ou 
(54) 9194-3597. 
Falar com Agui-
mar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)Procuro em-
prego com lim-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santana 1999 2.0 
completo, carro 
impecável. Valor 
R$ 13.500,00. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 8417-
4695 ou (54) 

9623-0131.

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

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

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

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

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

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

Vendo Gol 1.6 
CLI 96, com di-
reção hidráulica, 
ar quente, limpa-
dor e desemba-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4)Experiência 
com acompa-
nhamento de 
idosos. Conta-
to: (55) 8436-
5104 Meire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mercial)

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

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

la-pula. Venha 
conferir, preços 
acessíveis. Tra-
tar pelo fone: 
9993-8337 com 
Shaiana.

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

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

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

(2) Procuro ser-
viços de mani-
cure, pedicure 
e auxiliar de 
c a b e l e i r e i r o 
em salões de 
beleza. Tratar 
com 9618-5580 
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çador, 4 pneus 
novos, manual, 
cor bordô bem 
cuidado. Valor R$ 
10.300,00. Tra-
tar com o Paulo 
pelos fones:(54) 
3452-4607 ou 
(54)m 8117-0424.

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

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

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

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

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

(2)Vendo microo-
nibus Agrale ano 
87, 9 lugares. Do-
cumento comér-
cio. Valor 21.000, 
aceito Kombi. 
Fone: 991462104

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

(3)Vendo 2 fus-
cas e um ford ka. 
tratar pelo fone 
(54) 9 9992-2223

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

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

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

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

(4)Vendo CAPTI-
VA SPORT  2.4 
automática, ano 
2010. Excelen-
te estado. Va-
lor: R$43.000,00 
Contato: 9997-
3879

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

5908 com Adria-
no

(3)Vendo ford es-
cort hobby 1996 
a gasolina, veícu-
lo em bom estado 
de conservação. 
Pneus em bom 
estado, nunca foi 
batido, ideal para 
trabalho, econô-
mico e com bom 
porta malas. Va-
lor R$ 6500,00 a 
vista, não acei-
to trocas Tratar 
pelo fone (54) 
999789330

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

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

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

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

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

Vendo Mercedez 
Classe A 160, pra-
ta 2002/2003. Va-
lor R$ 11.500,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9980-9936.

(4)Vendo um 
Punto Modelo 
Itália, ano 2012, 
branco, com vi-
dros fumes, vi-
dros elétricos, re-

trovisor elétrico, 
ar condicionado, 
banco com regu-
lagem de altura, 
volante com re-
gulagem de altu-
ra. Carro novo, 
com 32.000 qui-
lômetros. Tratar 
pelos telefones: 
(54) 8413-1015 e 
9242-5518. 

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

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

Vende-se cami-
nhão Ford Cargo 
1225, guincho 
plataforma. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9972-2275.

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

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

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

Pálio Sporting 1.6 
2014 completo, 
se tudo mais teto 
solar, com ape-
nas 9 mil km. Tra-
tar pelos fones: 
(54) 9623-0131 
ou (54) 8417-
4695.

Vendo Escort 
GLX 1995 mo-
tor 1.6 AP, inje-
ção eletrônica, 
desembaçador 
traseiro, ar quen-
te, rodas liga 
leve e 4 pneus 
novos. Valor R$ 
7.000,00. Tratar 
pelos fones: (54) 
9197-6440 ou 
(54) 9969-8399.

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

Vendo Palio 1.4 
Atractive 08 com-
pleto, 4 pneus 
novos, cor cin-
za em ótimo es-
tado. Valor R$ 
22.300,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9966-7333.

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

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

tar pelo fone: 
3055- 3113.

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

pelo fone: (54) 
9631-5029.

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

9631-5029.

VENDO Mega-
ne Grand Tour 
Dynamique 2.0 
16V Aut. mode-
lo 2011 prata. 
Único dono. R$ 

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

km, unico dono, 
ano 2009/10, tra-
tar com GABRIEL 
KOLTZ, VALOR 
RS 21.000,00 
FONE 91253772 
E 96691484

Vendo Parati 
1.8 ano 2000, 
completa me-
nos vidros elé-
tricos e com kit 
gás. Valor R$ 
23.000,00. Tra-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(54) 9161-1187, 
falar com Vilma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procuro casal 
ou moça para 
dividir aparta-

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

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

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

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

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

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

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

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

pelo fone: (54) 
9608-9105.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procuro rapaz 
que trabalhe e/ 
ou estude para 
dividir aluguel 
em apartamen-
to semi mobi-
liado no bairro 
Humaitá. Tratar 
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Tecnifio é destaque na Fimma Brasil e desponta entre as 
melhores empresas do comércio de serra
Empresa tem cerca de 800 clientes e há mais de sete anos trabalha em conjunto com a japonesa Kanefusa

A Tecnifio Comércio de Ser-
ras é a empresa do ramo de maior 
destaque na região  com 25 anos 
no mercado e cerca de 800 clien-
tes. O trabalho é desenvolvido em 
conjunto com a Kanefusa (empresa 
japonesa) e é um dos pontos for-
tes da empresa. Na última semana 
participou da Fimma Brasil (quinta 
maior feira do mundo no segmen-
to). O proprietário da Tecnifio, 
Vanderlei Mucelin, participou do 
evento ao lado da diretoria da Ka-
nefusa, Shunyaku Sugai e Marcelo 
Kato. O principal diferencial da em-
presa está associado à parceria com 
a Kanefusa.

“O grande diferencial é ser um 
posto de afiação técnica autorizada 
Kanefusa que oferece aos clien-
tes um serviço de alta qualidade e 
durabilidade. São maquinários de 
primeira linha, com processo de 
afiação original.”, explica Mucelin.

Na opinião de Kato, a tecno-
logia japonesa em parceria com 
a Tecnifio foi muito importante e 
quem ganha com isso é o cliente. 
“Essa parceria já tem sete anos. 
Esse mercado é muito importante 
para a Kanefusa porque é um polo 
moveleiro, além de São Paulo e ou-

tras regiões. Com esse trabalho em 
conjunto, muitas empresas come-
çaram a adquirir produtos Kanefusa 
e conseguiram reduzir os custos de 
produção.”, comemora.

Ainda segundo Kato, engenhei-
ros japoneses visitam regularmente 
a Tecnifio para dar o suporte técni-
co. Em breve, de acordo com ele, 
devem chegar ao mercado novos 
produtos da empresa japonesa. 
“Está chegando uma linha nova, 
com novo desenvolvimento da Ka-
nefusa. Vai dar melhor rendimento, 
um corte mais preciso, além de me-
lhorar a durabilidade”, garante.

A história da Tecnifio
A empresa iniciou as atividades 

em 5 de junho de 1992 e com muita 
determinação e trabalho ocupa po-
sição de destaque com produtos de 
alta qualidade e durabilidade. Além 
disso a Tecnifio investe constante-
mente em máquinas com tecnolo-
gia de ponta e de última geração 
em afiação. Distribuidor exclusivo 
das serras Kanefusa Japão, possui 
um ágil sistema de atendimento 
e estoque permanente da linha 
de produtos para madeira, chapas 
mdf/mdp, alumínio e acrílico. Marcelo Kato, Vanderlei Mucelin, Shunyaku Sugai
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Extravio de Talão de Produtor Rural
O procurador da agricultora Maria Razera Facchin comunica o extravio/
queima do talão P130 com numeração de 025661 a 025670.
Procurador responsável: Fautino Facchin
Procuração número 488, do livro 18, do Crtório de Serviços  Notariais de 
Pinto Bandeira

Nutricionista alerta para alimentos que carregam promessas “milagrosas”
Novidades surgem todo dia, prometendo resultados rápidos e eficazes. Mas na realidade, muitas como o celebrado óleo 
de coco não possuem comprovações científicas em relação aos seus supostos benefícios

Nos últimos anos, acompanhamos o 
destaque de muitos alimentos (ou mes-
mo suplementos) apontados como extre-
mamente eficientes ou “milagrosos”.  E 
a cada novidade, um número imenso de 
pessoas – principalmente as que sofrem 
com os problemas do sobrepeso – cor-
rem às farmácias, drogarias ou mesmo lo-
jas especializadas, esperando encontrar a 
solução escondida na embalagem do “su-
per alimento” ou no frasco do produto 
anunciado (que em geral, custa caro – um 
recipiente de 200 ml de óleo de coco, por 
exemplo, pode chegar a R$ 20).

Mas a realidade mostra que a maior 
parte desses suplementos ou alimentos 
“milagrosos” promete muito mais do 
que é capaz de cumprir.  A mais recente 
surpresa direcionou os holofotes para o 
celebrado óleo de coco. Apontado como 
uma poderosa arma para emagrecimen-
to (principalmente em relação à gordura 
abdominal) e coadjuvante com ares de 
protagonista na luta contra o colesterol, 
ele agora é citado como mais um exem-
plo lamentável do poder dos boatos que 
circulam pela internet todos os dias.

Faltam evidências científicas 
que comprovem benefícios

Na última semana, a Associação Bra-
sileira de Nutrologia (ABRAN) se posicio-
nou contra a prescrição do óleo como te-
rapia para emagrecimento. Antes disso, a 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM) e a Associação Bra-
sileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica (ABESO) já haviam 
se posicionado a respeito, não recomen-
dando o uso de óleo de coco para a perda 
de peso. As duas entidades afirmavam a 
falta de evidência científica ou mecanis-
mos fisiológicos que embasassem a asso-
ciação entre o óleo em questão e ema-
grecimento.

Segundo a endocrinologista e presi-
dente do departamento de Obesidade da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), Rosana Radominski, 
o óleo de coco não só é ineficiente em 
relação ao emagrecimento, quanto pode 
trazer riscos à saúde. A especialista afir-
ma. “Não existe comprovação científica 
de que ele traga os benefícios prometi-
dos. Muito pelo contrário, ele nada mais 
é do que gordura saturada, que aumenta 
muito os níveis de colesterol ruim no or-
ganismo, provoca aumento do nível de 
triglicerídeos, sobrepeso e pode trazer 
problemas cardiovasculares e sobrecarga 
hepática a quem ingerir em altas quan-
tidades”.

Especialistas alertam para 
infundadas “recomendações 
de uso” na internet

A endocrinologista mostra preo-
cupação, principalmente, em relação às 
supostas “recomendações de medidas di-
árias” que falam em quatro colheres (de 
sopa) do óleo para alcançar os benefícios 
apontados. “As pessoas têm tendência a 
se automedicar e isso é muito perigoso. 
Se você tomar essa quantidade indicada, 
estará ingerindo um índice absurdo de 

calorias, que só queimaria com mais de 
seis horas de exercícios”, alerta.

Segundo a especialista, óleo de 
coco pode ser recomendado apenas em 
casos específicos. Sendo uma gordura de 
absorção rápida, pode auxiliar o trata-
mento de alguns tipos de doenças, como 
as que envolvem alterações gastrointes-
tinais. Mas para o uso comum, a indica-
ção abrangeria apenas a substituição a 
outros óleos usados na culinária, e ainda 
assim, não seria o mais recomendado.

Nutricionista relata a neces-
sidade de investigações não 
contraditórias e de longo 
prazo

A nutricionista Greice Caroline 
Baggio Simioni, que atua em Bento em 
região, explica que o óleo de coco vinha 
se destacando por promessas de possuir 
ação antibacteriana, antiviral e antifún-
gica, além de sua contribuição à perda 
de peso, por ação termogênica. “Esses 
benefícios do óleo são supostamente 
atribuídos ao ácido láurico. Mas vale lem-
brar que ele é um dos óleos vegetais com 
maior quantidade de ácidos graxos satu-
rados (90% de sua composição), apresen-
tando significativa capacidade de elevar 

o colesterol LDL e o HDL”, frisa.
Ela destaca que não há razão para 

eliminar as gorduras saturadas da dieta, 
porém, é preciso ter cautela no consumo 
- seja como alimento ou suplemento. E 
completa. “O fato do óleo de coco pos-
suir maior quantidade de ácidos graxos 
de cadeia média AGCM, diferentemente 
das demais gorduras saturadas, faz com 
que ele tenha um comportamento meta-
bólico diferente. É claro que o coco é um 
alimento rico em nutrientes, mas o óleo 
não pode ser considerado um alimento 
milagroso, seja para fins de emagreci-
mento, prevenção e ou cura de doenças”.

Segundo Greice, os estudos que re-
lacionados à questão são escassos. “São 
necessárias mais investigações não con-
traditórias e de longo prazo”. E em rela-
ção à suplementação de óleo de coco, a 
nutricionista destaca que as evidências 
científicas são insuficientes. “Além disso, 
benefícios a longo prazo também não são 
conhecidos”.

A propagação dos boatos 
envolvendo suplementos 
milagrosos

Greice ressalta que todos os dias, 
inúmeras informações sobre alimentação 
e nutrição são divulgadas pela mídia - seja 
em jornais, televisão, revistas, sites, blo-
gs, redes sociais – seja com o objetivo de 
reduzir peso, prevenir certas doenças ou 
melhorar a saúde de forma geral. “Con-
tudo, certas informações com contraditó-
rias evidências promovem modificações 
bruscas e muitas vezes desnecessárias na 
dieta, não levando em consideração seus 
efeitos prejudiciais a longo prazo, nem 
os costumes e preferências de quem as 
seguem”, lamenta.

Algumas das principais 
características dos óleos e gorduras 

que usamos diariamente:

Óleo de coco
Rico em ácidos graxos saturados. Estudos mostram aumento do colesterol 
e o ponto de fumaça não é alto (177ºC). Mesmo possuindo substâncias 
antioxidantes, especialistas sugerem limitar ingestão.

Óleo de Palma/Azeite de Dendê
Rico em ácidos graxos saturados. Especialistas sugerem limitar ingestão e 
possui ponto de fumaça alto (232ºC). Rico em Ômega 9, pobre em Ômega 
6, rico em vitamina E.

Manteiga
Rica em ácidos graxos saturados. Ponto de fumaça baixo (150ºC) –não 
indicada para frituras. Possui algumas vitaminas, como A, por exemplo.

Azeite de oliva
Grande proporção de ácidos graxos monoinsaturados. Quando aquecido, 
pode perder parte das propriedades antioxidantes. Presença de Ômega 9 
e compostos antioxidantes

Óleo de soja
Maior parte da composição é de ácidos graxos insaturados. Ponto de fu-
maça elevado (234ºC) –bom para frituras longas, de imersão. Costuma 
possuir custo baixo.

Óleo de girassol
Predominância de ácidos graxos insaturados. Ponto de fumaça elevado 
(209ºC) – bom para frituras longas, de imersão. Boa proporção de Ômega 
9.

Óleo de canola
Proporção alta de ácidos graxos insaturados. Ponto de fumaça elevado 
(220ºC - 230ºC) –bom para frituras longas, de imersão. Presença de Ôme-
ga 3 e vitamina E.

(Fonte: Folha de São Paulo)

 A nutricionista Greice Simioni chama a 
atenção para o cuidado com os supostos 
alimentos, suplementos e dietas conside-
rados “milagrosos”

Dentre esses mitos estão o uso de 
óleo de cártamo, a dieta isenta de glúten, 
dieta detox, ração humana, água de be-
rinjela e outros. Ele explica que é preci-
so entender que o crescimento da obe-
sidade está correlacionado aos hábitos 
alimentares e ao sedentarismo, e sendo 
de causa multifatorial, seu tratamento é 
complexo e multidisciplinar, com a neces-
sidade de mudança gradativa no estilo de 
vida. E alerta. “Não há um alimento “mi-
lagroso” que possa trazer resultados efe-
tivos e duradouros. É preciso mudanças 
no estilo de vida - o que inclui cautela no 
consumo de gorduras que trazem benefí-
cios no perfil lipídico e que diminuem o 
risco de doenças cardiovasculares (como 
o óleo de coco)”.

O cuidado com as dietas 
milagrosas

Para a nutricionista, essa discussão 
se estende às dietas da moda. “São mui-
tos livros que aparecem a todo o momen-
to, revistas prometendo quilos a menos, 
rapidamente”. Ela associa essa realidade 
às inúmeras dúvidas que surgem a res-
peito do que comer e quando comer, e 
que fazem muita gente sofrer com dietas 
malucas, deixando de lado a preocupação 
real com saúde.  

Greice destaca. “Dietas prontas são 
baseadas em perda de peso a curto prazo. 
E você corre o risco de perder músculo 
e não gordura corporal - uma perda de 
tempo. “Ainda mais - cortando um deter-
minado grupo de alimento completamen-
te - você pode deixar de obter nutrientes 

essenciais, vitaminas e minerais que seu 
corpo necessita para funcionar, e para ga-
rantir  proteção contra as doenças e do 
envelhecimento precoce”, atesta.

Ela cita também o perigo de dietas 
da moda baseadas na inclusão de um 
único alimento na refeição, não modi-
ficando outros pontos da dieta, como a 
dieta da “banana verde”. “Onde estão os 
alimentos de preferência e o prazer das 
refeições nestas horas? Onde estão as 
evidências que garantem a saúde?”, ava-
lia. Para Greice, esse modismo traz uma 
importante questão: afinal, existe real-
mente uma preocupação com a saúde ou 
somente a busca de resultados imediatos 
e ou “milagrosos”?

CIC-BG debate desafios da gestão 
familiar no próximo dia 10
Palestra com Paulo Cesar Nunes aponta como 
atingir crescimento e perpetuidade nos negócios

Manter a saúde de empresas ad-
ministradas por uma família, condu-
zindo o negócio com sucesso através 
das gerações, é um desafio corpora-
tivo complexo. Diversos elementos 
precisam ser equalizados nesse tipo 
de situação em que os laços vão além 
do cunho profissional. Agregando 
informações relevantes às reflexões 
acerca do tema, o CIC-BG promove 
a palestra-almoço Perpetuidade em 
Empresas de Controle Familiar. A ati-
vidade ocorre na próxima segunda-
-feira, dia 10, na sede da entidade.

Quem participar poderá assis-
tir ao palestrante Paulo Cesar Nunes 
explanando sobre como é trabalhar 
a continuidade institucional depois 
que os atuais líderes ou fundadores 
não estiverem mais em condições de 
comandar os negócios. “Observamos 
que este é um tema muito importante 
e, em muitos casos, deixado em se-
gundo plano por diversos motivos. 
Há uma série de perguntas que de-
vem ser feitas: como será a continui-
dade destas empresas?   
A herança deixada será um bem ou 
um problema para a família? Essas 
reflexões evidenciam a importância 
de se preparar os sucessores para 
esse desafio. As empresas familiares 
necessitam desenvolver importantes 
competências como capacidade de-
cisória em conjunto, preservação dos 
valores, transferências de lideranças e 
poder das gerações”, ressalta Nunes.

 Administrador de empresas 
com experiência em finanças corpo-
rativas, desenvolvimento de negócios 
internacionais, lean manufacturing e 
desenvolvimento executivo, o pales-
trante possui capacitação para atua-
ção em Conselhos de Administração. 
Nunes tem vivência internacional no 
setor metalmecânico nas áreas de in-
teligência de organizações, desenvol-
vimento de novos negócios, desen-
volvimento de parcerias estratégicas, 
operação industrial e gestão. Coman-
da a empresa G6 Gestão E Governan-
ça

As confirmações podem ser feitas 
pelo e-mail qualificacao@cicbg.com.
br ou pelo telefone (54) 2105.1999, 
com Denise. O investimento para as-
sociados do CIC é R$ 75 e para não 
associado é R$ 105.

Serviço:
O que: Palestra Almoço
Tema: Perpetuidade em Empre-

sas de Controle Familiar
Palestrante: Paulo César Nunes, 

sócio da G6 Gestão e Governança
Quando: segunda-feira, dia 10, a 

partir das 11h30
Local: sede do CIC-BG, localiza-

do na Alameda Fenavinho, nº 481
Investimento: R$ 75 para asso-

ciados e R$ 105 para não associados
Confirmações: qualificacao@

cicbg.com.br ou pelo telefone (54) 
2105.1999, com Denise.
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Competição científica envolve mais de 12 escolas 
da região em Bento Gonçalves 
Rally Científico acontece no dia 3 de junho e deve reunir cerca de 150 alunos 

Está chegando a 8ª edição do 
Rally Científico, competição que 
envolve alunos do 3º ano do En-
sino Médio. Segundo a professora 
e organizadora do evento (edição 
Bento Gonçalves), Tânia Morelat-
to, é esperado a participação de 
aproximadamente de 150 alunos. 
Cada equipe é composta por dez 
estudantes. As inscrições estão 
abertas até o dia 1º de maio, e o 
evento acontece no dia 3 de ju-
nho, com início a partir das 7h30 
min.

O evento, contudo, começa 
duas semanas antes para os alu-
nos participantes. “Aqui na cidade 
antecipamos uma ou duas tarefas, 
que consiste no conceito de cons-
truir. Eles recebem a tarefa 15 
dias antes do evento para levarem 
prontas no dia da competição. As 
outras atividades são realizadas 
no dia”, explica.

Ao longo dos últimos anos 
tem aumentado o número de 
competidores na gincana. Na vi-
são de Tânia, é a prova de que o 
evento é um sucesso entre os alu-
nos. “Esperamos um número ain-
da maior de escolas, porque é um 
evento que deu certo; o número 
de escolas participantes é cres-
cente e os alunos gostam dessa 
experiência. A intenção é o aluno 
mostrar aquilo que aprendeu na 
escola, e o resultado está na prá-
tica”, comenta.

O evento está centrado nas 
engenharias, porém, ainda segun-
do a professora, são desenvol-
vidas tarefas em outras áreas do 
conhecimento. “Os alunos têm 
atividades também nas áreas da 
geografia e português, desen-
volvendo habilidades em outros 
campos”, diz.

O engajamento entre os 
alunos

O aluno de engenharia me-
cânica, Douglas Moraes Soares 
participou do Rally Cientifico em 
2011, que segundo ele, foi im-
portante no processo de escolha 
da profissão. “Na época eu já era 
técnico em mecânica, mas tinha 
bastante dúvida naquilo que faria, 
e no Rally foi bom porque ajudou 
muito através de atividades prá-
ticas. Nessa competição decidi a 
área que iria seguir”, lembra.

Ainda segundo Soares, os de-
safios sempre o motivaram nas 
tarefas diárias. Para as atividades 
da competição, cada estudante 
da equipe trabalhava naquilo que 
se destacava. “Tivemos um prazo 
para desenvolver a tarefa e apre-
sentar no dia. O interessante é 
que não sabiamos sobre muitas 
tarefas, e cada um se dividia para 
cada atividade”, conta.

Qual é a programação?
O Rally Científico é uma pro-

moção da UCS, através do Projeto 
ENGFUT (Engenheiro do Futuro), 
cujo objetivo é possibilitar aos 
estudantes de Ensino Médio a 
oportunidade de desenvolver a 
vocação científica, através de ati-
vidades voltadas à ciência e a tec-
nologia.

Apenas estudantes do tercei-
ro ano no Ensino Médio de escolas 
públicas, das redes estadual, mu-
nicipal e privadas dos municípios 
da Serra Gaúcha.

Objetivos
-Dar oportunidade aos alunos 

de ensino médio de desenvolver 
a vocação científica, através de 
atividades de aprendizagens signi-
ficativas voltadas à ciência e tec-
nologia.

-Desenvolver nos participan-

tes a necessidade de busca e apri-
moramento de conhecimentos na 
área científica.

-Inserir a educação científica 
no dia-a-dia das instituições de 
ensino, buscando um desenvolvi-
mento direto do assunto em ques-
tão.

-Atrair alunos para os cursos 
das áreas das Ciências Exatas, Hu-
manas, da Saúde e Tecnologia.

Outras edições:
A Escola Elisa Tramontina, de 

Carlos Barbosa, conquistou a 7ª 
edição do Rally Científico da Uni-
versidade de Caxias do Sul. No dia 
29 de outubro, 23 equipes de ins-
tituições de Caxias do Sul, Carlos 
Barbosa, Farroupilha, São Marcos, 
Garibaldi e Flores da Cunha estive-
ram no Campus-sede para a dispu-
ta de desafios elaborados por pro-
fessores que atuam em diferentes 
áreas do conhecimento na UCS. 
Além da escola campeã, também 
se destacaram as equipes do Co-

légio São João Batista, que ficou 
em segundo lugar, e do CETEC–
UCS, que alcançou a terceira po-
sição. Ao todo, o Rally Científico 
reuniu mais de 230 estudantes do 
Ensino Médio. Com a competição, 
a Universidade busca apresentar 
desafios aos alunos da região, por 
meio de tarefas práticas e teóricas 
voltadas às ciências e tecnologias. 
A iniciativa permite aos competi-
dores vivenciar, de forma lúdica e 
interativa, a infraestrutura univer-
sitária.

Rally de Bento em 2016
O Campus Universitário da Re-

gião dos Vinhedos, em Bento Gon-
çalves, sediou no dia 2 de julho do 
último ano o 6º Rally Científico da 
UCS.

Participam da atividade nove 
escolas (e 12 equipes) de Bento 
Gonçalves, Carlos Barbosa, Fagun-
des Varela, Caxias do Sul e Garibal-
di. Durante o sábado, a partir das 
8 horas, as equipes irão desenvol-
ver tarefas práticas e teóricas vol-
tadas às ciências e tecnologias, em 
que estarão vivenciando a atmos-
fera científica e cultural da UCS 
por meio de atividades que os per-
mitem conhecer a estrutura física 
da instituição e práticas desenvol-
vidas em cursos de Engenharia. 
Nessas tarefas, os alunos também 
irão aplicar conhecimentos de 
diferentes áreas na resolução de 
problemas multidisciplinares.

Escolas participantes no 
Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos:

– Escola Estadual São Roque, 
de Carlos Barbosa

– Escola Estadual Elisa Tra-
montina, de Carlos Barbosa (duas 
equipes)

– Colégio Estadual Ângelo 
Mônaco, de Fagundes Varela

– Escola Scalabrianiano Me-
dianeira, de Bento Gonçalves

– Escola Estadual Dona Isabel, 
de Bento Gonçalves (duas equipes)

– Colégio Estadual Imigrante, 
de Caxias do Sul

– Escola Estadual Dante Gros-
si, de Garibaldi

– Colégio Cenecista, de Bento 
Gonçalves

– Instituto Estadual de Edu-
cação Cecília Meireles, de Bento 
Gonçalves (duas equipes)

Cerca de 150 alunos devem participar de competição estudantil 

Alunos desenvolvem tarefas práticas voltadas para a engenharia

Cada equipe é dividida em grupos de dez pessoasSegundo a organizadora do evento, a professora Tânia Morelatto, evento é voltado 
para estudantes do 3º ano do Ensino Médio 
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Esportivo anuncia contratação 
de um novo volante 
Jogador já havia atuado pelo Alviazul na temporada 2016

Na última terça-feira, dia 4, o 
Clube Esportivo anunciou o retor-
no do volante Ubirajara Natan Sou-
za de Araújo (Natan), para reforçar 
o elenco de Alex Xavier na Divisão 
de Acesso de 2017. O atleta é o 
segundo reforço confirmado pela 
direção para o restante da compe-
tição estadual.

O volante Natan, de 26 anos, 
atuou no Esportivo em 2016, sen-
do um dos destaques do time e 
titular absoluto da equipe do ex-
-técnico Badico. Além do clube 
bento-gonçalvense, Natan tam-
bém passou por clubes como o 
Internacional, Joinville, Canoas, e 
Cascavel-PR, onde esteve atuando 
até então, ajudando a equipe pa-
ranaense a chegar a fase de mata-
-mata do campeonato estadual.

Além de Natan, o clube tam-
bém já havia anunciado o volante 
Nunes para integrar o elenco do 
Esportivo. Durante a semana, a 
direção poderá divulgar mais duas 
contratações para reforçar a equi-
pe para a disputa da Divisão de 
Acesso.

O otimismo do Alviazul
Mesmo após um início muito 

abaixo do esperado na Divisão de 
Acesso, o qual culminou na saída 
do ex-técnico Badico, o Esportivo 
terminou o primeiro turno da pri-
meira fase na zona de classifica-
ção, ocupando a 3ª colocação com 
11 pontos conquistados. Apesar 
da desconfiança por parte do tor-
cedor quanto a escolha da direção 
para o comando da equipe, Alex 

Xavier superou completamente as 
expectativas, renovando as espe-
ranças e o otimismo da torcida em 
busca do acesso. 

Com a chegada de Xavier, os 
números do Esportivo na competi-
ção gradativamente cresceram. Até 
então, com o novo comandante na 
casamata, a equipe bento-gonçal-
vense conquistou 11 pontos dos 
15 disputados, não perdendo ne-

nhum confronto e não sofrendo 
nenhum gol até então. Mesmo 
com dificuldades de construir a 
equipe titular por conta das inú-
meras lesões no elenco, o técnico 
conseguiu realizar improvisações 
que deram bons resultados dentro 
de campo e conseguiu manter em 
sequência praticamente a mesma 
equipe titular nas últimas cinco 
rodadas. 

Copa Amizade com futuro incerto
O futuro da Copa Amizade deve 

ser decidido na próxima semana. Em 
reunião na última quarta-feira, 05, não 
houve uma definição sobre o futuro da 
competição. 

Para acontecer a 6ª edição do cam-
peonato, a prefeitura deve organizar e 
auxiliar com os custos. A Copa Amizade 
(antiga Só Amigos) foi criada em 2012 e 
desde aquela época ganha projeção.

Final de semana com jogos 
da 2ª Copa Serra Gaúcha

Neste sábado, dia 08, o ginásio do 
Barracão irá receber os jogos da 2ª Copa 
Serra Gaúcha de Futsal, a organização 
fica por conta da escolinha Pé na Bola 

(nos professores João Marcelo Ro-
drigues e Bernardo Marini) e serão 
disputadas nas categorias sub 13 e 
sub 15.

A disputa será entre as equi-
pes Pé na Bola de Bento Gonçalves, 
AMSM de São Marcos, D’Itália de 
Caxias do Sul e Casablanca de Bom 
Princípio.

Os jogos iniciam às 10h, se 
estendendo durante todo o dia. 
No ultimo sábado foi realizada as 
categorias sub 9 e sub 11, com os 
seguintes campeões: Sub 9 cam-
peão ACF - Caxias e vice Pé na Bola 
– Bento Gonçalves Sub 11 campeão 
AMSM – São Marcos e vice ACF – Ca-
xias do Sul 

O volante Natan, de 26 anos, atuou no Esportivo em 2016

Liga Parceria da Serra entra na 
fase decisiva

A Liga Parceria da Serra definirá 
neste sábado, dia 08, mais classifi-
cados para os mata-mata, a compe-
tição chega a sua penúltima rodada 
e com apenas uma classificada e seis 
sem chances de classificação nessa 
teremos mais definições.

O Titanium única equipe classi-
ficada recebe o Oliveira e Santana, 
ambas as equipes estão invictas, 
porém uma vitória deverá garantir 

ACBF vence amistoso em Lagoa Vermelha
Na última semana a Associação 

Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) foi 
até Lagoa Vermelha para jogar um 
amistoso solidário contra os donos 
da casa, o Lagoa Futsal. Dentro de 
quadra, o time laranja venceu de vi-
rada por 3x1 e nas arquibancadas a 
torcida lotou o ginásio na partida 
que levantou fundos para a APAE da 
cidade.

Neste confronto, a ACBF não 
contou com Léo Oliveira e Mithyuê, 
que se recuperam de lesão, além de 
Deives e Felipe, que foram convo-
cados pela Seleção Brasileira para a 
disputa do Sul-Americano. A partida 
foi um grande teste e quadra com 

dimensões reduzidas e o início foi 
marcado pelo equilíbrio. 

O Lagoa Futsal largou na frente 
com um gol aos 5 minutos. Porém, 
o time de Carlos Barbosa conseguiu 
equilibrar e Marlon chegou a acertar 
a trave. Porém, aos 7min40s, o empa-
te saiu dos pés de Dener. Aos 15, Di 
Maria fez o gol da virada. 

Na segunda etapa, o técnico 
Marquinhos Xavier aproveitou para 
acionar todos os jogadores disponí-
veis, incluindo os jovens do Sub-20, 
Rafinha e Roberto. Aos 12 minutos, 
a ACBF teve um pênalti a seu favor 
e Dener converteu a cobrança: 3x1. 
Pouco depois, foi a vez do Lagoa ter 

um pênalti, mas o goleiro Henrique 
conseguiu defender com o rosto. Em 
virtude disso, precisou ser substituí-
do pelo jovem Augusto, também da 
equipe juvenil. Antes do cronômetro 
zerar, o time de Carlos Barbosa teve a 
chance de ampliar o marcador em co-
brança de tiro-livre, mas João bateu 
na trave.

Após a partida, o público aplau-
diu os dois times e os torcedores ti-
veram a oportunidade de conhecer 
e posar para fotos com os atletas 
da ACBF. O próximo jogo da equipe 
laranja será neste sábado, dia 8 de 
abril, contra o Uruguaianense, na 
Fronteira do Estado.

também o Oliveira na próxima 
fase.

Outro duelo que chama a 
atenção é entre o Barcelona e 
o Olimpiacos, confronto direto 
pela classificação.

As equipes do Tandera e 
Atlético PN no Grupo A e Real 
Rizzo, Mundo Novo, ABGF e 
Tigre pelo Grupo B já não tem 
mais chances de classificação.
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Jovem de 16 anos usada 
para traficar cocaína

Uma adolescente de 16 anos 
foi usada para entregar drogas na 
última noite de sexta-feira, dia 31, 
na Avenida Osvaldo Aranha, mas o 
registro da ocorrência só foi feito 
na segunda-feira, 3.

A vítima estava retornando da 
escola para casa, quando foi abor-
dada por um casal em um veículo 
Fiesta. Eles começaram a conver-
sar com ela e a convidaram para 
trabalhar na área da limpeza de 

um restaurante. Como está pre-
cisando de emprego, aceitou o 
convite, combinado com o casal 
para se encontrarem próximo da 
rodoviária. 

Por volta das 15h20min de sá-
bado, primeiro de abril, ela encon-
trou o casal e os acompanhou pela 
cidade. No meio do caminho, ela 
foi comunicada de que na verda-
de, ela iria transportar droga em 
sua mochila até Caxias do Sul, e 

que receberia dinheiro em troca.
Com medo, a adolescente 

preferiu não discordar. A vítima 
permaneceu no carro enquanto o 
casal foi até um galpão, levando 
a sua mochila, e retornaram com 
uma quantidade de cocaína. 

Logo voltaram para Bento, 
deixando a vítima no bairro Maria 
Goretti, sem receber nenhum di-
nheiro. Segundo relato, a mulher 
estava armada com um revolver.

Jovem preso com mais de 100 pedras de crack
Um jovem de 18 anos foi preso 

com mais de 100 pedras de crack na 
noite de segunda-feira, 03. A prisão 
foi feita por policiais do POE (Pelo-
tão de Operações Especiais) enquan-
to realizavam um patrulhamento de 
rotina na rua Ari da Silva, bairro Eu-
caliptos. 

Por volta das 21h encontraram 
o indivíduo em atitude suspeita pró-
ximo de um local conhecido por ser 
um ponto de venda de entorpecen-
tes.

Quando avistou os policiais, o 
meliante fugiu do local, pulando pe-
los telhados das casas, mas acabou 
caindo de um dos telhados e foi al-
cançado. Na revista pessoal, foi en-
contrado em suas roupas, um saco 
plástico contendo 100 pedras de cra-
ck, R$ 249 em dinheiro e mais dois 
aparelhos de celular.

Ele foi conduzido até a Delega-
cia de Polícia para registrar a ocor-
rência e após prestar depoimento, o 
jovem foi encaminhado ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Homem encontrado morto 
no bairro Maria Goretti

Um homem foi encontrado mor-
to na Rua Benjamin Pozza, Bairro Ma-
ria Goretti, na manhã de terça-feira, 
dia 04. 

A vítima foi identificada como 
Silvio Antão da Silva Cunha, 34 anos. 

O corpo estava sem sinais de vio-
lência aparente.

Jovem preso e dois menores apreendidos 
com arma e munições ilegais

Um jovem de 22 anos foi preso, 
junto de dois menores de 16 anos 
apreendidos com arma e munições 
ilegais na noite de quarta-feira, 05, 
pela Brigada Militar.

Segundo relatos, a ação aconte-
ceu na rua Passo Fundo, no bairro Ju-
ventude, quando os policiais estavam 
em patrulhamento de rotina e avis-

taram um veículo Omega que é co-
nhecido por ser usado para cometer 
crimes. O veículo só parou após insis-
tentes sinais de luz. Na abordagem, 
foram encontradas duas munições de 
calibre 32 no bolso de um menor de 
16 anos e no banco do carona, en-
contraram uma garrucha calibre 32 e 
um simulacro de pistola. 

O condutor do veículo, I.H.S, 
de 22 anos, recebeu voz de prisão 
em flagrante e os dois menores de 
16 anos foram apreendidos. Todos 
foram levados para a Delegacia de 
Polícia e I.H.S prestou depoimentos, 
e posteriormente encaminhado ao 
presídio, por porte ilegal de arma. O 
automóvel foi recolhido ao depósito.

Pedestre assaltado no Progresso
Um pedestre foi assaltado quan-

do chegava na casa de seu amigo, na 
Rua Pernambuco, Bairro Progresso, 
na noite de segunda-feira, 03. 

Ele foi abordado por dois indiví-
duos, no qual um portava uma arma 

de fogo e vestia um moletom preto 
com capuz e o outro, usava um mole-
tom da cor azul. 

Eles levaram da vítima um celular 
da marca Samsung e a chave do ve-
ículo.

Arma furtada de dentro de 
residência no Universitário

Uma arma registrada foi furtada 
junto de outros diversos pertences 
em uma residência da rua Amabile 
Souza, bairro Universitário na ma-
nhã de quarta-feira, 05.

A vítima relata que sua esposa 
recebeu diversas ligações falsas no 
mercado onde trabalha, e suspeitam 

que fosse para confirmar que a mu-
lher não estava em casa.

Quando a vítima retornou para 
casa percebeu a falta da arma, duas 
televisões de 32 polegadas, um 
PlayStation 4, duas malas e joias no 
valor aproximado de R$ 10.000 re-
ais.

Veículo é arrombado no Botafogo
Um homem foi vítima de um 

furto em seu veículo enquanto al-
moçava na quarta-feira, 05, no bairro 
Botafogo.

Segundo relato, o homem es-
tacionou seu automóvel perto do 
restaurante onde estava. Quando 
retornou, constatou o vidro ao lado 
do motorista estava arrombado e 
que foram furtadas duas mochilas 

com dois tablets da marca Apple e 
dois óculos de sol das marcas HB e 
Mormaii.

A vítima conseguiu as imagens 
das câmeras de segurança e logo vai 
juntar na ocorrência para investiga-
ção.

No fim do dia, foram encontra-
das as duas mochilas, mas sem os per-
tences, na cidade de São Vendelino.

Furto de televisão em Escola 
Infantil do bairro São Roque

Na madrugada de quinta-feira, 6, 
uma escola infantil localizada na rua 
Lucindo Lorenzini, no bairro São Ro-
que, foi arrombada e do interior fur-
tada uma televisão de 32 polegadas.

A diretora da escola relata que 
recebeu uma ligação da empresa de 

monitoramento, por volta das 3h da 
manhã, onde informavam que o alar-
me havia disparado e que a janela da 
biblioteca estava aberta. 

Quando a diretora chegou na 
escola, constatou o furto. Não possui 
suspeitos.

Motocicleta é recolhida após perseguição
Dois indivíduos em uma moto-

cicleta iniciaram uma fuga após uma 
tentativa de abordagem por uma 
guarnição do Pelotão de Operações 
Especiais (POE), na Avenida São Ro-
que, na tarde de terça-feira, dia 04. 

Os policiais perseguiram a mo-
tocicleta e no decorrer do trajeto, os 
indivíduos começaram a arremessar 
objetos na via. Próximo a um posto 
de combustível, o condutor perdeu 

o controle e os dois caíram do ve-
ículo. O motorista resistiu à abor-
dagem, sendo necessário o uso da 
força. 

Os policiais retornaram pelo lo-
cal da perseguição, onde foram en-
contradas duas pedras de crack. 

Os indivíduos foram encami-
nhados a UPA e posteriormente, a 
Delegacia de Polícia para registro. A 
motocicleta foi recolhida.

Ladrão retirou o vidro para furtar mochilas O jovem tentou fugir, porém foi capturado e levado até a Delegacia de Polícia para 
os procedimentos legais, e após, encaminhado ao Presídio

Na revista pessoal, foi encontrado em suas roupas, um saco plástico contendo 100 pedras de crack, R$ 249 em dinheiro e mais 
dois aparelhos de celular



Programação válida de 06/04 até 
12/04
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    

GAZETA
muito mais que notícias

07 de Abril de 2017 - Edição 3107
Circulação nas terças e sextas

L’america Shopping
Sala 1
Power Rangers (2D) (Du-
ração 2h04min/ Ação- Aven-
tura/ 10 anos)
Todos os dias
14h, 18h45 e 21h - Dublado

A jornada de cinco adolescentes que 
devem buscar algo extraordinário 
quando eles tomam consciência que 
a sua pequena cidade Angel Grove - e 
o mundo - estão à beira de sofrer um 
ataque alienígena. Escolhidos pelo des-
tino, eles irão descobrir que são os úni-
cos que poderão salvar o planeta. Mas 
para isso, eles devem superar seus pro-
blemas pessoais e juntarem sua forças 
como os Power Rangers, antes que seja 
tarde demais.

Fragmentado (2D) (Duração 

1h57/ Suspense-Terror/ 14 
anos)
Todos os dias
16h30 - Dublado
21h - Legendado

Kevin (James McAvoy) possui 23 perso-
nalidades distintas e consegue alterná-
-las quimicamente em seu organismo 
apenas com a força do pensamento. 
Um dia, ele sequestra três adolescentes 
que encontra em um estacionamento. 
Vivendo em cativeiro, elas passam a 
conhecer as diferentes facetas de Kevin 
e precisam encontrar algum meio de 
escapar.

Sala 2
O Poderoso Chefinho (3D) 
(Duração 1h38min/ Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias
14h, 16h30min e 18h45min 
- Dublado

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

Shopping Bento
Sala 1
Bela e a Fera (2D) (Duração 
2h09min/ Fantasia, Aventu-
ra/ 10 anos
Todos os dias 
14h30 e 18h - Dublado

Moradora de uma pequena aldeia fran-
cesa, Bela (Emma Watson) tem o pai 

capturado pela Fera (Dan Stevens) e de-
cide entregar sua vida ao estranho ser 
em troca da liberdade dele. No castelo, 
ela conhece objetos mágicos e descobre 
que a Fera é, na verdade, um príncipe 
que precisa de amor para voltar à forma 
humana.

Logan (2D) (Duração 
2h17min/ Ação-Ficção/16 
anos)
Todos os dias 
20h45min - Dublado

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha 
a vida como chofer de limousine para 
cuidar do nonagenário Charles Xavier 
(Patrick Stewart). Debilitado fisicamen-
te e esgotado emocionalmente, ele é 
procurado por Gabriela (Elizabeth Ro-
driguez), uma mexicana que precisa da 
ajuda do ex-X-Men para defender a pe-
quena Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen). 
Ao mesmo tempo em que se recusa a 
voltar à ativa, Logan é perseguido pelo 
mercenário Donald Pierce (Boyd Hol-
brook), interessado na menina.

Sala 2
Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias 
14h, 16h15, 18h30 e 21h - 
Dublado

Smurfette (Demi Lovato) não está con-
tente: ela começa a perceber que todos 
os homens do vilarejo dos Smurfs têm 
uma função precisa na comunidade, me-
nos ela. Indignada, ela parte em busca 
de novas descobertas, e conhece uma 
Floresta Encantada, com diversas cria-
turas mágicas. Enquanto isso, o vilão 
Gargamel segue os seus passos.


