
Impasse, não explicado, impede contratação de médicos
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Ministério Público vai exigir relatório 
bimensal das atividades da Vigilância Sanitária 

Bento Snakes 
na Liga 
Nacional 

Sem conseguir cumprir com as promessas de contratar mais médicos para atendimento de postos nos bairros e vol-
tar a oferecer atendimento médico no interior, a Secretaria de Saúde  do município sofre com a morosidade  - não 
explicada - para contratar empresa terceirizada para suprir a deficiência de profissionais. Página 03

 

 Depois da operação, que apreendeu 20 toneladas
 de alimentos impróprios para consumo em 
 supermercados, açougues e afins, o Ministério
 Público cobrou duramente a atuação da 
 Vigilância Sanitária do município. Em entrevista 
 à imprensa o Promotor Público Alécio Nogueira
 não encontrou "tudo regularizado" como haviam
 informado. Em um encontro com o Secretário  
 de Saúde ficou acordado que a Vigilância 
 Sanitária vai ter que enviar relatórios bimensais 
 das vistorias e autos de infrações efetuados. 

 Página 05
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Opinião da Gazeta
Saia justa

Desde que assumiu a Secreta-
ria de Saúde do município de Bento 
Gonçalves, o competente ex-prefei-
to de Santa Tereza, Diogo Siqueira, 
tem enfrentado desafios enormes. 
Com certeza é a secretaria mais 
delicada para administrar, já que é 
responsável pela saúde pública, di-
reito essencial  para a  sobrevivên-
cia humana.

Já seria hercúleo administrar 
sem verbas municipais (que incon-
sequentemente não foram previstas 
para a saúde na LDO de 2017), con-
tando apenas com os recursos do 
Estado e União, tem ainda o acrésci-
mo da clientela  que não consegue 
mais pagar plano de saúde e migrou 
para as filas de atendimento  gratui-
to pelo SUS.

Siqueira se depara com a mo-
rosidade de outras secretarias para 
que possa contratar uma empresa 
terceirizada para contratar médicos 
(história bem mal contada esta). 

Não bastando ter que fechar pos-
tos de saúde do interior e deixar os 
dos bairros a ver navios, ainda tem 
que defender a administração que o 
contratou, Siqueira se depara com 
a inércia - comprovada pelo MP - , 
da Vigilância Sanitária, sob o seu 
comando.

Tendo que defender, em pú-
blico, o indefensável, o Secretário 
de Saúde agora passa pelo vexame 
de ter que enviar bimensalmente  

relatório de atividades e autos de 
infração para o Ministério Público 
fiscalizar o trabalho que deveria ser 
de rotina bem feito.

É um atestado de que não con-
segue administrar seus próprios 
funcionários, e não é por falta de 
competência, mas sim pela negli-
gência impregnada no DNA (na me-
lhor das hipóteses) dos servidores 
que deveriam estar fazendo jus ao 
seu salário.
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A situação da saúde pública 
no interior de Bento Gonçalves 
continua dramática. Os postos de 
saúde de localidades rurais con-
tinuam sem médicos , apesar do  
secretário de saúde, Diogo Siquei-
ra, ter prometido empenho para 
recolocar  médicos nos postos do 
distrito de Faria Lemos, Vale dos 
Vinhedos e São Pedro 

Siqueira lamenta o impasse 
com uma empresa terceirizada na 
contratação dos médicos, mas não 
justifica  o por que  a prefeitura 
não contrata esta empresa .“Há 
um mês esses médicos deveriam 
estar trabalhando. Dependemos 
de uma empresa para buscar esses 
profissionais e estamos trabalhan-
do para acertar da melhor forma 
possível”, admite, sem mostrar 
nenhuma ação para resolver o 
problema.

Apesar de repetir o discur-
so que estão trabalhando para 
resolver a questão, o secretário  
admite: “Eu não posso garantir 
uma data, porque a ideia era no 
mês passado. O mais correto é di-
zer que dependo de uma empresa 
para contratar esses médicos. Es-
tamos trabalhando para acertar-
mos tudo”

Quando questionado a falta 
de médico, por causa das férias de 
um médico atuante no posto de 
saúde do bairro Zatt, Siqueira tra-
tou com naturalidade a situação, 

sem  se comprometer em substi-
tuir o médico em férias. “Com o 
médico saindo de férias existe a 
defasagem no atendimento, mas 
de alguma forma tentamos suprir 
essa falta”,falou, sem demosntrar 
como.

“Impossível monitorar” 
Surpreendentemente o secre-

tário de saúde revelou que é “im-
possível monitorar a situação dos 
postos de saúde de toda cidade” , 
e nas palavras dele, um município 
da magnitudade de Bento sempre 
precisará de mais atendimento”, 

justifica. Em entrevista gravada 
admitiu não saber qual médico 
está lotado em que unidade  e 
quantos deles dão atendimento.

 Situação dos postos 
Já que o Secretário de Saúde 

admitiu não saber a situação dos 
médicos, a Gazeta fez uma varre-
dura para  auxiliá -lo.

 A seguir a situação encontra-
da nas UBS e ESF da cidade, lem-
brando que todo o interior está 
sem atendimento médico.

*A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24 horas), localiza-

Na cidade o atendimento está precário e no inteior, os postos de Faria Lemos, Vale dos Vinhedos e São Pedro seguem sem atendimento médico

da no bairro Botafogo, está com 
quatro médicos trabalhando por 
turno. Os médicos que estavam 
atuando no interior foram realoca-
dos em unidades centrais como a 
UPA e o Samu, a fim de manter os 
atendimentos de urgência e emer-
gência
* UBS - Progresso (Idoso) - Apenas 
consultas agendadas e a médica lota-
da na unidade só consulta nas quintas 
à tarde.
* UBS - Vila Nova - tinha 10 fichas na 
fila de espera as 7h30min e a médica 
não atende nas quartas.
* UBS - Central - 15 fichas  foram dis-
tribuídas as 7h30min e mais sete 7 
fichas distribuídas a  1h30min. Segun-
do informações o atendimento médi-
co acontece todos os dias da semana.
* UBS - Santa Helena - 20 fichas  foram 
distribuídas as 7h30min para consul-
tas comdois  médicos.
* UBS - Goretti - não atendeu ao tele-
fone, por várias tentativas
* UBS - Cohab - A atendente se negou 
a passar informações 
*ESF - Aparecida -  Distribui cinco fi-
chas às 7h 30min30  para consultas 
com um médico 
*ESF - Zatt -  O Médico lotado na uni-
dade está em férias e não foi substi-
tuido por nenhum outro profissional. 
Durante o mês não terá atendimento, 
apenas “casos prioritários”, mas não 
foi explicado como nempor quem 
será feito o atendimento. Pacientes de 
modo geral estão sendo orientados a 

procurar a UPA em São Roque.
*ESF - Conceição/Tancredo - são dis-
tribuídas de 5 a 10 fichas nas segun-
das, quartas, quintas e sextas feiras às 
7h30min
*ESF - Municipal - 12 fichas  distribuí-
das na segunda, quarta e quinta pela 
manhã cedo. Resstantando que foi 
que a médica se “desligou da unidade 
ou foi transferida” e na próxima se-
mana não há garantia de atendimento 
ao público.
*ESF - Ouro Verde - São 10 fichas to-
dos os dias na fila pela manha, e na 
quinta o são 5 .
*ESF - Santa Marta - 8 fichas  distri-
buídas diariamente  somente pela 
manhã.
*ESF - Progresso Unidade II - 8 fichas 
tdistribuídas diariamente . Exceto 
quintas-feiras à tarde e sexta- feiras 
pela manhã.
*ESF - Licorsul - 6 fichas distribuídas 
diariamente  odas as manhãs e 6 fi-
chas distribuídas diariamente à tarde 
nas segundas, quintas e sextas-feiras.
*ESF - Barracão - 6 fichas distribuídas 
segundas, quartas e sextas-feira pela 
manhã e à tarde com apenas médico 
em atendimento.
*ESF - Eucaliptos - Não atendeu o te-
lefone durante todo o dia de quinta-
feira
*USF/UPA São Roque - Unidade atende 
por agendamentos a comunidade do 
bairro. Casos considerados emergên-
cia, o “atendimento ocorre em proto-
colo de UPA”  (sic).

Depois de dois meses, saúde continua “esperando” contratação de 
empresa terceirizada para suprir o atendimento médico nas UBS

Surpreendentemente o secretário de saúde revelou que é “impossível monito-
rar a situação dos postos de saúde de toda cidade”
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Exame de sangue detecta retorno de 
câncer com um ano de antecedência    
A partir de análise de DNA de tumor retirado, cientistas rastrearam sinais de 
câncer em início de formação; descoberta pode levar a novos tipos de remédios

Médicos britânicos conseguiram 
identificar o retorno de um câncer um 
ano antes dos exames tradicionais, 
em uma descoberta animadora para o 
combate à doença.

A equipe conseguiu rastrear no 
sangue sinais de câncer quando este 
era apenas um pequeno amontoado de 
células invisíveis a raio-X e tomografia. 
Isso deve permitir aos médicos tratar 
o tumor mais cedo, o que também au-
mentaria as chances de curá-lo.

O estudo também pode levar a 
novas ideias para remédios contra cân-
cer, após notar como DNA instável per-
mite a rápida evolução do tumor.

A pesquisa focou em câncer de 
pulmão, mas os processos estudados 
são tão básicos que as descobertas de-
vem poder ser aplicadas a outros tipos 
de câncer.

O câncer de pulmão é o que mais 
mata no mundo, e o principal objetivo 
do estudo era acompanhar o seu de-
senvolvimento - a ponto de se espalhar 
por todo o corpo.

Exame de sangue
Para verificar se um câncer pode 

estar voltando, os médicos precisam 
saber o que exatamente têm de rastre-
ar. Por isso, partiram de amostras de 
tumores de pulmões removidos duran-
te cirurgias.

Uma equipe no Instituto Francis 
Crick, em Londres, analisou, então, o 
DNA defeituoso dos tumores para ob-
ter um “mapa genético” do câncer de 
cada paciente. A cada três meses, eram 
realizados exames de sangue para veri-
ficar se pequenos vestígios do DNA do 
câncer teriam reaparecido.

Os resultados, divulgados na pu-
blicação científica “Nature”, mostra-
ram que a recorrência do câncer pode 
ser identificada cerca de um ano antes 
do prazo normal de métodos atuais 
disponíveis na medicina.

Os tumores costumam ter, em 
geral, um volume de cerca de 0,3 milí-
metros cúbicos quando são detectados 
por exames de sangue convencionais.

Esperança
Para Cristopher Abbosh, do Ins-

tituto de Câncer UCL, a descoberta é 
significativa.

“Nós podemos identificar pacien-
tes para fazerem o tratamento mesmo 
quando eles ainda não têm qualquer 
sinal clínico da doença e também mo-
nitorar como as terapias estão evoluin-
do.”

“Isso representa uma nova es-
perança para combater o retorno do 
câncer de pulmão após a cirurgia, algo 
que acontece em cerca de metade dos 
pacientes”, afirmou.

Por enquanto, esse novo método 
tem sido eficiente ao alertar sobre a 
volta do câncer para 13 dos 14 pacien-
tes que apresentaram reincidência da 
doença. E a descoberta ajudou tam-
bém a identificar quem estava livre, 
sem indícios da doença.

Em teoria, seria mais fácil curar 
um câncer que ainda está muito peque-
no, no início, do que fazê-lo quando 
ele já está grande e visível de novo. No 
entanto, são necessários mais testes 
para confirmar a eficácia do método.

Chales Swanton, do Instituto 
Francis Crick, disse à BBC: “Nós po-
demos agora organizar testes clínicos 
para responder à questão fundamental 
- se você tratar a doença das pessoas 
quando não há evidências de câncer 
em uma tomografia ou em um raio-X, 
você terá mais chances de conseguir 
curá-la?”

“Nós esperamos que seja isso. 
Que se nós começarmos a tratar a do-
ença quando existem apenas algumas 
poucas células cancerígenas no corpo, 
nós aumentaremos a chance de curar 
um paciente”, completou.

Janet Maitland, de 65 anos, é uma 
dos pacientes participando dos testes.

Ela viu o câncer de pulmão tirar a 
vida de seu marido e acabou diagnos-
ticada com a doença no ano passado. 
“Era meu pior pesadelo, o câncer de 
pulmão, então foi como se o meu pior 
pesadelo se tornasse realidade. Fiquei 
aterrorizada e devastada.”

Ela passou por cirurgia e teve seu 
tumor retirado - agora os médicos di-
zem que ela tem 75% de chance de fi-
car livre da doença pelos próximos cin-
co anos. “Eu pensava que nunca mais 
iria melhorar e agora sinto como se es-
tivesse vivendo um milagre”, afirmou.

Evolução
O exame de sangue é, na realida-

de, a segunda grande descoberta feita 

pelos cientistas envolvidos em um vas-
to projeto que pesquisa o câncer.

A primeira descoberta, conside-
rada chave nas pesquisas, foi sobre o 
papel da instabilidade do DNA na rein-
cidência do câncer.

Diversas amostras de 100 pacien-
tes contendo 4,5 trilhões de pares de 
bases de DNA foram analisadas. O DNA 
é “empacotado” em conjuntos de cro-
mossomos que contêm milhares de 
instruções genéticas.

A equipe no Instituto Francis Cri-
ck mostrou que os tumores que apre-
sentavam “caos cromossômico” maior 
- a capacidade de remodelar facilmente 
grandes quantidades de DNA para al-
terar milhares de instruções genéticas 
- tinham mais chances de voltar.

Charles Swanton, um dos pesqui-
sadores, disse à BBC: “Você tem um 
sistema ali em que uma célula cancerí-
gena pode alterar seu comportamento 
rapidamente ganhando ou perdendo 
cromossomos ou partes de cromosso-
mos.” “É a evolução ‘bombada’”.

Isso permite que o tumor desen-
volva resistência a remédios, a capaci-
dade de se esconder do sistema imu-
nológico e de se deslocar para outros 
tecidos do corpo.

‘Animador’
A primeira implicação da pesquisa 

será para o desenvolvimento de remé-
dios - entendendo o papel-chave da 
instabilidade cromossômica, cientistas 
poderão achar formas de contê-la.

“Espero que sejamos capazes de 
desenvolver novas formas de limitar 
isso e que possamos reduzir a capaci-
dade de evolução de tumores - e quem 
sabe até fazer com que eles parem de 
‘se adaptar’”, observou Swanton.

Os cientistas dizem que só estão 
começando a entender as descobertas 
que serão possíveis por meio da análi-
se do DNA de cânceres. 

Descoberta pode levar a exame de sangue para detectar sinais de câncer

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física, Saú-
de e Quiropraxia
Mestre em Ciência do Movimento Hu-
mano 

As dores na coluna associa-
das à ma postura, patologias e 
principalmente ao sedentarismo 
atingem grande parcela da popu-
lação . 

De hérnias de disco a desgas-
tes, desalinhamentos ou lesões 
por esforço repetido as patologias 
ligadas à coluna ocasionam um 
quadro grande de dor e seu trata-
mento requer muito cuidado. 

Algumas técnicas associadas 
e trabalhando de forma multidis-
ciplinar tem se mostrado eficiente 
no tratamento da dor.

Ao aliar trabalho de massote-
rapia, anatomia palpatoria, reabi-
litação

Funcional, pilates e técnicas 
de quiropraxia o paciente não só 
adquire uma maior consciência 
corporal como se mantém ativo, 
alinhado e evita muitos outros 

Associação de técnicas para
reabilitação na coluna
podem ser muito eficazes

problemas de ordem degenerati-
va. 

As técnicas de massoterapia 
desportiva proporcionam um bem 
estar imediato além de potenciali-
zarem treinamentos e resultados. 
A reabilitação funcional por sua 
vez ajuda o paciente a retomar 
as atividade diárias e prazerosas 
de sua rotina esportiva. As técni-
cas de quiropraxia aliadas as libe-
rações miofasciais da musculatura 
e ao pilates clínico capacitam o 
corpo a retomar o alinhamento e a 
origem postural correta para que 
não hajam consequências imedia-
tas e a longo prazo. 

Enfim, esses tratamentos exis-
tem e hoje configuram o que há de 
melhor em tratamento, prevenção 
e reabilitação das questões rela-
cionadas a coluna. Previna-se e 
procure bons profissionais . 



Jornal Gazeta - sexta-feira, 05 de maio de 2017 05geral

Mais de 40 profissionais formados pela Cepromec 
no primeiro quadrimestre deste ano
Centro Profissionalizante do STIMMME-BG oportuniza diversos cursos na 
área metalmecânica e de material elétrico

O Cepromec-BG formou 42 
alunos no primeiro quadrimestre 
de 2017. Com essa notícia o setor 
metalmecânico de Bento Gonçal-
ves e região acaba de ganhar o re-
forço de profissionais capacitados 
para atender às crescentes exigên-
cias por qualificação demandadas 
por um mercado de trabalho cada 
vez mais competitivo.

O CEPROMEC-BG formou 42 
alunos no primeiro quadrimestre 
de 2017. Após assistirem às aulas 
em cursos como Solda MIG, Solda 
TIG, Auto elétrica, LID e Metrolo-
gia – que recentemente concluíram 
suas turmas –, eles estão qualifica-
dos para buscar oportunidades de 
colocação ou promoção profissio-
nal com o diferencial extra do co-
nhecimento teórico e prático.

Esse número deve aumentar 
em breve: mais 30 pessoas estão 
em treinamento na instituição. 
Dentro dos próximos dias, iniciam 
as turmas de Solda MIG e Tor-
neiro Fresador. Ainda é possível 
fazer a inscrição para participar 
dessas modalidades. O curso de 
Solda MIG começa no sábado, dia 
06, com aulas das 8h às 12h. Já o 
treinamento de Torneiro Fresador 
inícia dia 08, sempre às segundas, 
quartas e sextas, das 19h às 22:20 
com 160h de duração.

A importância da
Cepromec

Desde sua fundação, em 2010, 
o Centro Profissionalizante do Se-
tor Metalmecânico e Material Elé-
trico de Bento Gonçalves já prepa-

CDL promove curso com ênfase 
na utilização do Marketing
nos negócios
Capacitação será em quatro aulas e tem como 
objetivo o crescimento dos empreendimentos 
de forma mais rápida e rentável

 ‘Como utilizar o Marketing a favor 
do seu negócio’. Este é o tema do curso 
promovido pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG). 
As aulas ocorrem nos dias 16, 18, 23 e 
25 de maio, na sede da entidade, das 
19h30 às 22h30.

Com a capacitação, os partici-
pantes terão subsídios para trabalhar 
diferentemente com os processos de 
vendas e marketing, descobrindo como 
combiná-los para fazer crescer o negó-
cio de maneira mais rápida e rentável. 
Entre os tópicos abordados estão a 

comunicação, a construção de pontes 
entre a empresa e o cliente e, com des-
taque, o marketing digital, de produtos 
e serviços.

“Para uma empresa sobreviver nos 
tempos de hoje, com tantas opções on-
line, é muito importante se adequar ao 
novo contexto tecnológico. No curso 
trabalharemos as diferentes percep-
ções dos clientes a respeito do nosso 
negócio, além de visualizar as necessi-
dades dos novos clientes, por exemplo 
a geração Y, que utiliza a internet para 
se comunicar e adquirir produtos ou 
serviços. Buscaremos, também, fortale-
cer e fidelizar a relação cliente e em-
presa”, explica a facilitadora Roberta 
Oselame.

Formada em Administração de 
Empresas pela PUC-RS, em Análise e 
Planejamento Financeiro pelo Sebrae 
e pós-graduada em Gestão Empresarial 
pela UCS, ela é gestora da RO. Finan-
ças para Micro e Pequenos Negócios 
e orientadora Educacional na área de 
Comportamento do consumidor, onde 
atuou nos últimos anos junto ao Senac-
-BG.

As inscrições para o curso ‘Como 
utilizar o Marketing a favor do seu ne-
gócio’ podem ser feitas pelo cdltreina-
mento@cdlbento.com.br ou pelo (54) 
3455.0566.

rou mais de 2 mil alunos, ajudando 
a suprir as deficiências frequente-
mente constatadas, em toda re-
gião, por mão de obra capacitada.

“Com esse trabalho, estamos 
construindo um contingente com-
petitivo e qualificado de pessoas 
que, certamente, terão muito mais 
facilidade para manter seus empre-
gos, conquistarem o crescimento 
na carreira ou, ainda, buscar a re-
colocação quando necessário, uma 
vez que seus currículos estão en-
riquecidos por essa atualização e 
especialização”, comenta Elvio de 
Lima, presidente do STIMMME-BG, 
entidade idealizadora do centro.

Em um pavilhão de 350 m², o 
CEPROMEC tem laboratórios de 
informática, de autoelétrica, de 
usinagem e de solda, além de sa-
las para aulas teóricas, recepção 
e administração. Ali são ofereci-
dos diversos cursos para que o 

aluno possa escolher a área com 
a qual mais se identifica. Entre as 
opções estão AutoCAD 2D e 3D, 
Autoelétrica, Comandos Elétricos 
e Motores, Eletricidade Industrial 
e Predial, LID, Metrologia, Opera-
dor e Programador de Torno CNC, 
Solda MIG, Solda TIG e Torneiro 
Fresador.

Quem opta pelos cursos de 
qualificação do Cepromec-BG tem 
a garantia de uma formação com 
ênfase em situações que aproxi-
mam ao máximo o aluno da reali-
dade fabril.

Ou seja, o profissional sai efe-
tivamente preparado para aquilo 
que irá encontrar no seu dia a dia 
nas indústrias. Além de qualificar, 
o Centro cuida para que o traba-
lhador possa aplicar seus conheci-
mentos na prática, favorecendo o 
encaminhamento ao mercado com 
indicações para empregos.

Esse número deve aumentar em breve: mais 30 pessoas estão em treinamento na instituiçãoA palestrante Roberta Oselame é gestora da RO

Apesar do secretário de saúde considerar eficiente o trabalho da 
vigilância sanitária, promotor público vai pedir relatórios bimensais
Mesmo com a apreensão de mais de 20 toneladas de alimentos impróprios, depois da vilgilância sanitária reportar ao PM 
que estava tudo regularizado. Diogo Siqueira garante que comerciantes estão sendo orientados sobre as mudanças na lei

No mês de abril o Ministério 
Público (MP) apreendeu cerca de 
20 toneladas de carne considerada 
imprópria para o consumo em Ben-
to Gonçalves. Na época o promotor 
Alécio Nogueira afirmou que a Vigi-
lância Sanitária havia informado que 
estava “tudo regularizado”, e que 
ficou surpreso com a quantidade de 
irregularidades  encontrada nos es-
tabelecimentos vistoriados na ação.

O Secretário de Saúde, Diogo 
Siqueira,  quando questionado so-
bre a afirmação do promotor, disse 
que não iria confrontar, mas garan-
tiu que conversou com Nogueira na 
última semana para tratar sobre a 
apreensão das 20 toneladas de carne 
imprópria.

“Conversei com o promotor Alé-
cio Nogueira sobre formas para me-
lhorar o sistema, para aprimorar o 
sistema de vigilância. Foi conversado 
também com empresários que tra-
balham com mercado para orientar 
sobre as mudanças na lei. A primeira 
função da vigilância sanitária é orien-
tar os estabelecimentos e a popula-
ção”, alegou, sem tocar na questão 
das irregularidades encontradas.

Quando questionado sobre a 
periodicidade da fiscalização em su-
permercados, açougues, padarias e 
similares, o secretário disse que va-
ria conforme o estabelecimento. “O 
ideal seria fazer todo o mês, mas a 
vigilância faz vistorias a cada três ou 

quatro meses. Têm frigoríficos que 
vistoriamos todos os meses”, afir-
mou.

Depois desta saia justa, Siqueira 
quer implantar na vigilância sanitária 
o registro em vídeo. “A ideia é que 
nas vistorias, o fiscal sanitário filme 
tudo, para registrar o que ele real-
mente viu em cada lugar. Seria uma 
forma eficiente de melhorar o traba-
lho”, acredita.  

O secretário, que assumiu a res-
ponsabilidade há apenas quatro me-
ses, por fim, admitiu que tem pontos 
que precisam melhorar na vigilância 
sanitária. “Temos que corrigir alguns 
erros sim, mas está sendo executado 
um trabalho sério e competente den-
tro da saúde em Bento Gonçalves”, 
falou defendendo o time. 

De acordo com o promotor Alécio 
Nogueira, a parir de agora existirá um 
trabalho em conjunto com a Secretaria de 
Saúde para que ocorra um fortalecimento 
da vigilância municipal. Alécio acredita 
que  fortalecer a qualificação técnica, pro-
porcionando recursos humanos e mate-
riais, vai melhorar a atuação dos  seis pro-
fissionais lotados na Secretaria . A ideia 
dos fiscais gravarem a ação é uma forma, 
segundo Nogueira, de proteger e garantir 
o êxito do trabalho dos fiscais.

Corrupção e ameaças
“A ideia também acabar com cor-

rupção e ameaças sofridas pelos fiscais”, 
falou o Promotor sem se aprofundar na 
questão.  Tomando para si a responsabi-
lidade Alécio Nogueira garantou que nos 
próximos dias vai abrir um procedimento  
em que a vigilância sanitária entregará re-
latórios bimensais com cópia de vistorias 
e autos de infração. “Antes de tudo vou 
pedir para que me enviem - para compa-
ração - um relatório de 60 dias passados, 
para que possa ter a real noção da  situ-
ação.”, garantiu “Este procedimento de 

Ministério Público vai exigir da Vigilância Sanitária 
relatórios bimensais de vistorias e autos de infração

controle de fiscalizações efetuadas pela 
vigilância  vai ser para saber quantos esta-

belecimentos foram fiscalizados no perío-
do e o que aconteceu em cada vistoria”. 

Secretário de saúde Diogo Siqueira

Promotor Alécio Nogueira
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Ingestão de refrigerante Diet
aumenta riscos de doenças mentais
Pesquisadores coletaram dados de mais de 
4.000 pessoas, divididas em dois grupos, por 
mais de 10 anos

Pessoas que ingerem bebidas e 
refrigerantes diet diariamente são 
mais propensas a sofrer acidente 
vascular cerebral (AVC) ou desen-
volver demência (como o Alzhei-
mer). De acordo com estudo reali-
zado pela Universidade de Boston e 
publicado recentemente na revista 
científica Stroke, a ingestão de ape-
nas uma lata da bebida adocicada 
artificialmente por dia pode corres-
ponder a um aumento de quase três 
vezes na propensão de desenvolver 
os problemas.

A pesquisa coletou dados de 
mais de 4.000 pessoas, divididas em 
dois grupos, por mais de 10 anos. 
O primeiro time era composto por 
2.888 pessoas com mais de 45 anos 
(que foram estudadas para o caso 
do desenvolvimento de AVC), e o 
segundo contava com 1484 pessoas 
acima de 60 anos (estudadas para o 
risco de demência). As informações 
foram obtidas por meio de questio-
nários feitos pelo projeto Framin-
gham Heart Study (FHS), da própria 
universidade.

O estudo, liderado por Mat-

thew Pase, do departamento de 
neurologia da Boston University 
School of Medicine e pesquisador 
do FHS, investigou a quantidade 
de bebidas diet e normal ingerida 
por cada participante entre 1991 e 
2001.

Esses dados foram compara-
dos com o número de pessoas que, 
no mesmo período, sofreu algum 
derrame ou apresentou demência. 
O pesquisador encontrou foi que, 
neste intervalo, houve 97 casos de 
AVC e outros 81 de demência.

“É importante mencionar que 
ainda é prematuro afirmar, apenas 
com base em nossos estudos, que 
existe uma relação de causa e efei-
to entre a ingestão dessas bebidas 
e o desenvolvimento de AVC ou 
demência. De qualquer forma, nós 
aconselhamos as pessoas a serem 
mais cautelosas com o consumo 
destas bebidas”, afirma Pase.

Ainda segundo o pesquisador, 
mais investigações são necessárias 
para delinear quais são os efeitos 
das bebidas adocicadas artificial-
mente no cérebro.

Esses dados foram comparados com o número de pessoas que, no mesmo período, 
sofreu algum derrame ou apresentou demência

É saudável se exercitar antes do café da manhã?
Especialista afirma que, para uma pessoa normal, fazer um treinamento 
em jejum com o objetivo de reduzir o peso é um conceito contraditório

É melhor tomar o café da ma-
nhã antes ou depois de fazer exer-
cícios? Depende. Existem estudos, 
baseados em padrões diferentes, 
que sugerem uma alimentação pré-
-treino enquanto outros recomen-
dam se exercitar em jejum. Mas, 
qual é o ideal para uma pessoa 
comum?

Para responder essa pergunta, 
a BBC Mundo, serviço em espanhol 
da rede britânica BBC, conversou 
com Daniel Escaño, nutricionista 
especialista em alto rendimento 
na NutriciónDE: Alto Rendimiento 
Deportivo, na Espanha.

Para o especialista, um atleta 
de alto rendimento pode se bene-
ficiar de um treino em jejum. No 
entanto, para uma pessoa normal, 
fazer um treinamento em jejum 
com o objetivo de reduzir o peso é 
um conceito contraditório.

“A metodologia mais eficiente 
para diminuir os níveis de gordura 
do corpo é uma boa alimentação e, 
depois, um treino com intervalos 
de alta intensidade.”, afirma.

Alimentação de
qualidade

Segundo Escaño, levando em 
consideração uma pessoa que 
pratica atividade física regular-
mente, de uma a três vezes por 
semana, e com um índice de mas-
sa corporal considerado normal, 
uma alimentação de qualidade 
antes do exercício é essencial 
para um bom rendimento.

“Não há sentido em se sub-
meter a uma situação de stress 
partindo de uma base já degra-
dada, uma vez que o indivíduo 
passou por um longo período de 
jejum durante as oito horas de 
sono.

Quando ele se levanta, preci-
sa ingerir algo para que o organis-
mo possa funcionar corretamente 
e fazer o trabalho muscular.“, ex-
plicou Escaño. 

No entanto, é preciso saber 
escolher o que comer. Dois fato-
res são importantes: a qualidade 
do alimento e a quantidade de ca-
lorias e nutrientes que o exercício 

requer.
Para quem treina de manhã, 

o ideal seria tomar café da manhã 
cerca de duas horas e meia antes 
dos exercícios. Mas como isso re-
alidade está distante da realidade 
da maioria das pessoas, Escaño 
recomenda a ingestão de uma 
pequena porção de alimentos de 
fácil digestão cerca de 30 minutos 
antes da atividade física.

“Uma fruta como uma bana-
na, ou um laticínio desnatado, 
opções que não sejam muito gor-
durosas. Também pode ser uma 
torrada ou uma barra de cereais”, 
recomenda o nutricionista.

Já os treinos em jejum, se-
gundo Escaño, são mais indicados 
para atletas de alto rendimento, 
que já estão acostumados com o 
esforço elevado. “Eles partem do 
princípio de que têm uma condi-
ção física superdesenvolvida e, já 
próximo ao limite de suas possibi-
lidades, buscam um elemento que 
os permita melhorar ainda mais”.

Para quem treina de manhã, o ideal seria tomar café da manhã cerca de duas horas 
e meia antes dos exercícios

Anvisa proibe fabricação e
comercialização de 60 medicamentos

A Anvisa proibiu na última ter-
ça-feira, 2, a fabricação e comer-
cialização de 60 medicamentos da 
empresa Vic Pharma Indústria e 
Comércio Ltda.

A medida foi publicada no Di-
ário Oficial da União e determina 
que a empresa promova o recolhi-
mento do estoque existente em 
todo o território nacional.

Segundo a vigilância sanitária 
de São Paulo, uma inspeção in-
vestigativa realizada no início de 
abril apontou “uma série de não 
conformidades quanto às Boas 
Práticas de Fabricação de medica-
mentos”. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e determina que a empresa

promova o recolhimento do estoque existente em todo o território nacional

300 mil pessoas analisadas pelo 
estudo da Universidade Johns Hopkings 
(EUA) para descobrir que risco é maior 
entre jovens e mulheres .

Os resultados  compilados e ajusta-
dos de acordo com a idade e o sexo de 
cada pessoa descobriu que os obesos são 
27% mais propensos a ter enxaqueca do 
que pessoas de peso normal.

A probabilidade de registro de en-
xaqueca é 13% maior entre pessoas abai-
xo do peso, em relação àquelas que tem 
peso normal. No estudo, a obesidade foi 
definida como um IMC de 30 ou mais, 
enquanto o baixo peso era de 18,5 ou 
menos.

— É fundamental que os médicos 
saibam como a obesidade e o baixo peso 
são potenciais fatores de risco para a en-
xaqueca — afirmou Lee Peterlin, autora 
do estudo, publicado na revista “Neuro-
logy”.

Segundo Peterlin, a relação entre a 

obesidade e a enxaqueca é tão danosa 
quanto a vista entre enxaqueca e trans-
tornos bipolares ou cardiopatia isquêmi-
ca, caracterizada por uma dor recorrente 
no peito e desconforto quando parte do 
coração não recebe quantidade suficien-
te de sangue. De acordo com Peterlin, a 
idade e o sexo são importantes variáveis 
no relacionamento entre o IMC e a en-
xaqueca.

— O risco de obesidade e a ocor-
rência de enxaqueca são mais comuns 
entre mulheres e em pessoas mais jo-
vens — alertou. — Não está claro como 
a composição corporal pode afetar a en-
xaqueca. O tecido adiposo secreta uma 
ampla gama de moléculas que poderiam 
desempenhar um papel no desenvolvi-
mento de enxaqueca.

Peterlin acrescenta que outros fato-
res, como mudanças na atividade física, 
medicamentos e condições como de-
pressão aumentem o risco de enxaqueca.

Obesos e muito magros podem sofrer mais
de enxaqueca

Obesos e pessoas abaixo do peso são 
mais propensos a sofrer de enxaqueca
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(2)XR 250 
Tornado 2005 
vermelha com 
35.000 km. 
Toda original 
com baú, nun-
ca usada em 
trilha, moto 
toda revisa-
da. Valor R$ 
6.500,00. Inte-
ressados tra-
tar pelo fone: 
(054) 8129-
9109

(2) 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.

(2) Vendo 
moto YBR 
Factor 2010 
vermelha, úni-
ca dona, todas 
revisões em 
dia, 10 mil km, 
nunca foi bati-
da. Fone: (54) 
9611-0671.

(2) Vendo 
moto Susuki 
Intruder 125, 
único dono, 
baixa quilo-
metragem. R$ 
3.900,00. Tra-
tar pelo fone 
(54) 9997-
9002.

(2) Vendo 
moto CG125 
Honda ES, 
2012, 50.000 
mk. Valor R$ 
4.500,00. In-
formações tra-
tar pelo fone 
(54) 9137-
9265.

(2) Moto Fa-
zer 250 preta 
06 completa 
injeção eletrô-
nica e partida, 
única dona, 
com 30 mil 

(4)Vende-se 
a p a r t a m e n -
to de 2 dor-
mitórios, sala 
com sacada, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço se-
parada, com 
garagem. Bair-
ro Progres-
so. Valor R$ 
240 .000 .00 , 
mas aceito 
proposta e 
aceito veícu-
lo no negócio, 
sem restri-
ções. Contato: 
8134-3424

(2) Bairro São 
Francisco, pró-
ximo a praça 
Vico Barbieri, 
com 2 quar-
tos, cozinha 
americana, 2 
garagens, la-
reira, churras-
queira, porce-
lanato, gesso, 
laminado nos 
quartos, espe-
ra para split, 
gás individual, 
posição Leste/
Norte, terraço 
exclusivo com 
100m². Entre-

ga em dezem-
bro de 2014. 
Prédio reves-
tido em pas-
tilha e salão 
de festas. R$ 
350 .000 ,00 . 
Aceito imóvel 
de menor va-
lor. Fone: (54) 
8 1 2 8 - 5 5 3 5 . 

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

(3)Vendo ou 
troco ap. no 
botafogo 2 
quartos sendo 
1 suíte, gara-
gem para 2 
carros, mo-
biliado- ven-
da Direta. tel. 
99965 7733.

(2) Vendo 
Apartamento 
na planta no 
último andar 
(8º Andar) com 
173,51m² pri-
vativos no Hu-
maitá edifício 
Pedro Rosa 
com 3 vagas 
para garagem, 
com 1 suíte 
com espera 
para Hidro e 
sacada em “L” 

(2) Alugo con-
jugado quarto/
ozinha e ba-
nheiro, para 1 
pessoa. Mobi-
liado, incluindo 
maquina de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, 
internet op-
cional, cama, 
cozinha etc. 
Conta RGE. 
Local p/ moto. 
Tranquilidade 
e privacidade 
localizado pró-
ximo a FER-
VI-UCS. em 
B.Gonçalves. 
Tel.34513716 
ou 34511727. 

(2) Alugo kit-
net com quarto 
separado, de 
30m, sem con-
domínio, sem 
IPTU, conta-
to pelos fones 
(54) 3454.3922 
ou 99204.2481

(2) Alugo apar-
tament de 01 
quarto, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área de 
serviço, com 

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

(2) Vendo capa 
para motoci-
cleta, femini-
na tamanho 
médio, marca 
rebelli nova e 
leve, com si-
nalizador va-
lor R$ 100,00. 
Fone: (54) 

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.

(2) Falcon NX 
400 ano 2007 
em ótimo es-
tado, vendo 
ou troco por 
carro de maior 
valor. Valor R$ 
10.800,00. Li-
gar no fone: 
(54) 9604-
8686 , falar 
com André.

(2) Vende-se 
NX 200 Hon-
da, ano 99, 
em bom esta-
do. Valor R$ 3 
mil. Fone: (54) 
9958-9559 fa-
lar com Valter.

(2) Vendo moto 
CG 125 Titan, 
2003. Valor R$ 
3.000,00. Inte-
ressados tra-
tar pelo fone: 
(54) 9636-
3320.

(4)Vendo mo-
tocicleta CB 
500. À vista. 
Contato: 3452-
2107

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

(1) Vendo moto 
CB 300 pre-
ta, ano 2011, 
4.000 km, es-
tado de novo. 
R$ 11.500,00. 
Motivo da 
venda doen-
ça. Fone: (54) 
3452-2107.

(2) Vendo 
Biz branca, 
2013, comple-
ta. Valor R$ 
7.500,00. Tra-
tar pelo fone: 

(54) 9154-
6362.

(2) Vendo 
moto CB 300 
ano 2012, óti-
mo estado, 
baixa km, com 
6 mil km, com 
revisões fei-
tas, IPVA 2015 
pago. Tratar 
pelo fone: (54) 
9958-5009.

(2) Moto CG 
125 fan ES, 
preta 2012, 
apenas 35km. 
Valor R$ 
4.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9633-
1771.

(2) Roubado 
um quadriciclo 
Honda Foutrax 
4X4 vermelho.
Ofe recemos 
recompensa 
para quem 
tiver infor-
mações (54) 
9114-2534.

(4) Vendo mo-
tocicleta CB 
300R na cor 
dourada, ano 
2011, com 
3.000 km ro-
dados. Valor 
a combinar. 
estado novo. 
Contato: 3452-
2107 

com 36m², 2 
dormi tó r ios , 
banheiro so-
cial, escritório, 
lavabo no li-
ving, churras-
queira, porce-
lanato, água 
quente, split e 
gesso. Valor 
R$ 550.000,00 
ou R$ 
110.000,00 de 
entrada mais 
financiamento 
até a entrega 
das chaves ou 
quitação com 
financiamen-
to ou recur-
sos próprios 
. Entrega em 
dezembro de 
2016. Tratar 
pelos fone: 
(69) 9329-
5211.

(2) Apartamen-
to no centro, 
com 4 quartos, 
total posição 
do sol, 126m² 
e com con-
domínio bai-
xo. Valor R$ 
285 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 9 6 - 7 2 8 8 . 

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

(2) Vendo 
apartamento 
de 1 dormitó-
rio com saca-
da, posição 
solar Oeste/

Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² 
e 57,41m² 
de área real 
total privati-
va. Valor: R$ 
165.000,000. 
Tratar pelos 
fones: 8168-
0777 ou 9106-
8991.

9 9 9 5 - 2 5 2 0 . 

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

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

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

(2) Vendo capa 
para motoquei-
ro feminina, ta-
manho M, nova 
e com sinaliza-
ção. Valor R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9995-1099.

(2) Vendo bota 
para moto es-
portiva exustar 
semi-nova com 
r a s p a d o r e s , 
Nº 45 BR. Va-
lor R$ 300,00. 
Fone: (54) 
9106-8991.

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

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

(54) 9155-2607 

(2) Vendo DVD 
a u t o m o t i v o 
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) 
9 6 2 3 - 0 1 3 1 . 

(1) Vendo ca-
deira de bebe 
para carro até 
25 kg. Valor R$ 
190,00 cor ver-
de. Fone: (54) 
9 6 1 5 - 0 1 1 6 . 
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(4)Alugo par-
te inferior de 
alvenaria, 2 
quartos, ba-
nheiro, sala e 
cozinha con-
jugada, mobi-
liado, estacio-
namento para 
moto, para 
casal ou para 
rapazes sem 
animal de esti-
mação. Paga-
mento adian-
tado de R$ 
600,00 após 
R$ 600,00 
mais água e 
luz., no Bairro 
Glória. Fone  
9 9 1 3 4 0 7 8 - 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 .  

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

(2) Alugo parte 
inferior de uma 
casa alvenaria 
com possibili-

dade de trans-
formar em 03 
quartos, com 
garagem, no 
bairro Barra-
cão. Valor R$ 
390,00. Fone: 
( 5 4 ) 9 9 7 2 -
4342.

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

( 4 ) A L U G A 
casa na praia 
de Xangri-
la divisa com 
Atlântida em 
c o n d o m í n i o 
de 4 casas a 
1 quadra do 
mar. Excelen-
te vizinhança 
e localização, 
3 quartos, 2 
banheiros, co-
zinha, sala 2 
a m b i e n t e s , 
churrasquei-
ra. VALOR R$ 
320 .000 ,00 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Con-
tato Celular 
98104-4475. 

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

(4)Vendo casa 

na praia de 
Xangrila divisa 
com Atlântida 
em condomí-
nio de 4 casas 
a 1 quadra do 
mar. Excelen-
te vizinhança 
e localização, 
3 quartos, 2 
banheiros, co-
zinha, sala 2 
a m b i e n t e s , 
churrasquei-
ra. VALOR R$ 
320 .000 ,00 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imóvel 
em Bento Gon-
çalves ou par-
celado. Con-
tato Celular 
98104-4475. 

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

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

(4) Aluga-se 
casa, no bair-

com Anderson 
9144-5568

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

(2) Alugo casa 
parte inferior, 
localizada no 
Bairro Santa 
Rita, próximo 
ao colégio Bom 
retiro. Moradia 
com dois dor-
mitórios, sala, 
cozinha e ba-
nheiro grande 
com possibili-
dade para área 
de serviço. Va-
lor: R$ 470,00. 
Interessados, 
entrar em con-
tato pelo tele-
fone: Imoças, 
mobília nova, 
lavanderia, ge-
ladeira, GLP, 
chuveiro, inter-
net. Próximo a 
FERVI-UCS. 
Fone: 3451-
3716 ou 9642-
5833, com 
Adair.

(4)Alugo casa 
com dois quar-
tos, localiza-
da no bairro 
Universi tár io 
R $ 4 8 0 , 0 0 . 
C o n t a t o s : 
( 5 4 ) 9 9 9 5 5 -
7550 ou 
( 5 4 ) 3 0 1 9 -
2531.

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

com Carolina 
ou Alex.

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

(3) Alugo casa 
parte inferior, 
bairro San-
ta Rita (sala, 
cozinha, ba-
nheiro, dois 
quartos) inte-
ressados en-
trar em contato 
pelo fone 54 
99024246 ou 
54 81071677 
ou 99945843. 
R$450,00.

(3)Alugo casa 
na parte in-
ferior com 2 
quartos, sem 
g a r a g e m . 
Bairro Gló-
ria. Valor R$ 
580,00 (prefe-
rencialmente) 
sem crianças. 
Pede-se um 
avalista com 
imóvel próprio. 
Tratar pelo 
fone 99184-
0278. 

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

(4)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 
i n t e r e s s a -
dos entrar em 
contato 054-

ro Ouro Ver-
de, início da 
Rua Júlio Luis 
Mussoi. Com 3 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, lavan-
deria e garage 
coberta, patio 
cercado. Valor 
a combinar. Tel 
34511365 com 
Ivanir 

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

(2) Alugo casa 
parte inferior, 
2 dormitórios, 
sala, cozinha, 
área de servi-
ço, banheiro. 
Rua Augusto 
Tonello, Bor-
go, loteamen-
to São Paulo. 
Fone: 9664-
7962 Whats 
9906-6866

(2) Alugo casa 
3 pepara ca-
sal, direto com 
o proprietá-
rio, entrar em 
contato com 
o Whatsapp: 
8171-0700 ou 
3451-8342.

(2)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, 
sem garagem. 
Valor 550,00 
i n t e r e s s a -
dos entrar em 
contato 054-
99654-5963

(2) Alugo par-
te inferior no 
bairro Zatt, 1 
dormitório, ba-
nheiro, sala e 
cozinha inte-
grados. Valor 
R$ 300,00, 

ço a combinar. 
Fone 3452-
2710.

( 4 ) A L U G O 
APARTAMEN-
TO 01 DORMI-
TÓRIO, SALA, 
C O Z I N H A 
C O N J U G A -
DA, SACADA 
E CHURRAS-
QUEIRA. RUA 
F I O R E L O 
B E R T U O L , 
BAIRRO PRO-
G R E S S O . 
FONE 99972 
6708 OLAVO

(4) Alugo apar-
tamento JK no 
centro de Ca-
pão da Canoa, 
duas quadras 
do mar. Conta-
to: Sidinei, (54) 
9 9 9 9 4 - 9 2 6 5 

(4)Alugo con-
jugado quarto/
cozinha, ba-
nheiro, para 1 
pessoa.Mobi-
liado, incluin-
do máq. de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, 
internet opcio-
nal, etc. Con-
ta RGE, local 
para moto. 
Tranquilidade 
e privacidade, 
localizado pró-
ximo a FERVI-
-UCS em BG. 
Tel 34513716 
ou 34511727. 

(4)Apto próxi-
mo ao centro, 
1 dormitório, 
sala e cozinha 
con jugadas , 
banheiro, área 
de serviço, 
com terreno 
cercado. valor 
à combinar, 
n e c e s s á r i o 

sacada, sem 
condomínio e 
sem IPTU. Tra-
tar pelo fone 
(54) 3454.3922 
ou 99204.2481

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

(2) Alugo apar-
tamento no 
bairro Santo 
Antão, com 
dois quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, gara-
gem e sacada. 
Cercado. Va-
lor R$ 500,00. 
Fone (54) 
9605-9197 ou 
9 11 8 - 1 6 2 1 . 
Com Carlos.

(4)Alugo quar-
to no bairro 
Maria Gorre-
ti R$350,00. 
Contatos: (54) 
9 9 5 5 - 7 5 5 0 
ou (54) 3019-
7600

(3)Alugo apar-
tamento no 
centro, próxi-
mo ao Hospi-
tal Tacchini, 
com 3 dormi-
tórios, sala, 
cozinha, área 
de serviço, ba-
nheiro. Peças 
bem amplas. 
Contato so-
mente à noite, 
pelo telefone 
3 0 5 5 . 4 7 4 5 . 

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

fiador. Fone: 
9 9 9 4 5 8 7 9 

(4)Alugo apar-
tamento com 
2 quartos, sala 
e cozinha con-
jugada, ba-
nheiro, área 
de serviço, 
sem garagem 
no Bairro Glo-
ria. Valor R$ 
550,00 interes-
sados contatar 
054-9654-5963



3Sexta-feira, 05 de Maio de 2017

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 
i n t e r e s s a -
dos entrar em 
contato 054-
99654-5963.

(4)Alugo so-
brado com 02 
quartos, novo, 
em condomí-
nio fechado, 
Caminhos da 
Eulália, tratar 
f o n e / w h a t s : 
0 5 4 - 9 9 8 8 -
3530

(4)Alugo so-
brado com 02 
quartos, novo, 
em condomí-
nio fechado, 
vaga de gara-
gem coberta 
com espaço 
para dois car-
ros, direto com 
o proprietário, 
IPTU 2016, 
R$ 500,00 tra-
tar fone/whats: 
0 5 4 - 9 9 8 8 -
3530

( 4 ) A l u g a - s e 
duas casas na 
praia Balne-
ário Atlântico  
próximo  do 
mar e cerca-
das. Nos me-
ses Dezembro, 
janeiro, feve-
reiro e Março.  
Interessados  
tratar pelo fone 
54 99926713

(4) Alugo apar-
t a r t a m e n t o 
bem próximo 
ao Colégio 
Mestre. 2 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banhei-
ro, garagem e 
churrasqueira. 
S e m i - m o b i -
liado, Piso de 
porcelanato. 
R$ 700,00. Di-
reto com pro-
prietário. Fone: 
9954-7149 ou 
9 9 4 2 - 2 3 3 1 
com Adilo ou 

(2) Vendo casa 
Praia Estrela 
do Mar/ Tor-
res, 150m da 
praia, R$ 160 
mil e terreno 
pronto para a 
c o n s t r u ç ã o , 

escr i tu rado . 
R$ 65mil, fone: 
9863-8556.

(2) VENDO 
CASA Praia 
Estrela do 
Mar/ Torres, 
150m da praia, 
R$ 160 mil e 
terreno pronto 
para a cons-
trução, es-
criturado. R$ 
65mil, fone: 
9863-8556

(4) Vendo casa 
na praia de 
Xangrila divisa 
com Atlântida 
em condomí-
nio de 4 casas 
a 1 quadra do 
mar. Excelen-
te vizinhança 
e localização, 
3 quartos, 2 
banheiros, co-
zinha, sala 2 
a m b i e n t e s , 
churrasquei-
ra. VALOR R$ 
320 .000 ,00 . 
Aceito 100 mil 
de entrada e 
restante pode 
ser um imó-
vel em Ben-
to Gonçalves 
ou parcelado. 
Contato Ce-
lular 98104-
4475.

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

(2) Vendo 
casa de ma-
deira com um 
terreno de 
8x10, no bair-
ro progresso, 
interessados 
entrar em con-
tato pelo fone: 
(51)9776-9746 
ou (51) 8141-
6191.

(2) Vende-se 
uma casa para 
desmanche , 
valor a combi-
nar.Tratar pelo 
fone (54)9942-
7799.

(4) Vendo casa 

mixta no bairro 
São Francisco 
com dois pi-
sos: primeiro 
piso tem,  um 
quarto, sala e 
cozinha jun-
tos, banheiro e 
área de servi-
ço. No segun-
do piso tem, 
dois quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, área 
de serviço, 
churrasqueira. 
Tem garagem 
para dois car-
ros, casa toda 
cercada. Valor 
150 mil reais, 
podendo ser 
financiada pe-
los bancos. 
Celular 99907 
6066 com 
Ademar

(2) Casa de al-
venaria 12x15, 
terreno de es-
quina, com 
cinco mora-
dias, já alu-
gada. Bairro 
Santa Helena 
2. Valor R$ 
850 .000 ,00 . 
Interessados 
pelo fone: 
9980-9936

(1) Vendo casa 
com 2 dormi-
tórios, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, lavan-
deria, área de 
serviço e 2 ga-
ragens. Locali-
zada no Bairro 
Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(4)Vendo co-
bertura em 
Capão da Ca-
noa. 3 qua-
dras do Cen-
tro, 3 quadras 
do mar. R$ 
550 mil. Mobi-
liado. Contato: 
99161-3895

(4)Vende-se 
casa no bairro 
Zatt, 3 pisos(3 
m o r a d i a s ) , 
cada piso, 
tem 2 quartos, 
sala, cozinha e 
banheiro, uma 
garagem, mais 

info telefone: 
(54)99843000

(2) Casa de al-
venaria 12x15, 
terreno de es-
quina, com 
cinco mora-
dias, já alu-
gada. Bairro 
Santa Helena 
2. Valor R$ 
850 .000 ,00 . 
Interessados 
pelo fone: 
9980-9936

(2) Vendo casa 
com 2 dormi-
tórios, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, lavan-
deria, área de 
serviço e 2 ga-
ragens. Locali-
zada no Bairro 
Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(2) Vendo ou 
troco por casa 
em Bento 
Gonçalves, sí-
tio com todas 
as benfeitorias 
mais 300 pés 
de mudas fru-
tíferas, mais 
de 10 caixas 
de abelha em 
p r o d u ç ã o , 
mais 4.000 
pés de pinhei-
ros, escritura, 
luz e água.

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

(2) Vendo 
casa localiza-
da no bairro 
São Francisco 
com 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, área 
de serviço com 
churrasqueira, 
garagem para 
2 carros mais 
porão com 

1quarto, sala 
e cozinha jun-
tos e banheiro. 
Valor 210,000 
aceito carro 
e terreno na 
praia, poden-
do ser finan-
ciada . Contato 
5484055059 
com Mari

(2) Vendo re-
sidencia no 
lot Althaus em 
São Roque, 
com 214m2 de 
area construi-
da e o terreno 
com 384m2 
plano. 2 mo-
radias inde-
pendentes . 
a avaliaçao e 
de R$600,000. 
Vendo por R$ 
550,000 pelo 
motivo de ter 
outro negocio 
nesse valor. 
Contato: 9916-
8521

(4)Vendo ter-
reno para chá-
cara de 20x80 
a 17km de 
Bento Gon-
çalves, com 
água e luz. 
10km do as-
falto. Contato: 
99981-1738/ 
99923-8998/ 
3 4 5 3 - 1 1 6 5 

(4)Vende-se 
terreno locali-
zado no bairro 
São Valentim/ 
Bento Gon-
çalves, loca-
lizado torno 
de 1 km da 
escola munici-
pal. Valor R$ 
100 .000 ,00 , 
tratar pelo 
t e l e f o n e 
54996451334 

(2)  Vendo 
terreno bairro 
imigrante me-
dindo 14x34m 
final da rua. 

Valor R$ 
170 .000 ,00 . 
Fone: 9113-
2411, com Ro-
berto.

(2) Vendo ter-
reno perto de 
Muçum, per-
tence a Roca 
Sales, com 
5 0 x 8 0 0 m , 
água encana-
da, poço, ár-
vores frutífe-
ras, pátio pra 
casa. Perto 
do rio, 1.800m 
da cidade de 
Muçum. Va-
lor a combi-
nar. Fone: 
54.9648-0312 

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

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

(2) Vendo 
terreno Rua 
Mario Pizat-
to, bairro São 
Roque, próxi-
mo ao CNEC 
( A l t h a u s ) 
18x40m. Fone: 
9163/5752.

(2) Vende-se 
terreno, próxi-
mo a Farrou-
pilha, perto 
da sede cam-
pestre San-
ta Rita com 
tamanho de 
15x58m. Valor 
R$ 50.000,00. 
Tratar pelo 

fone: (54) 
9 1 4 9 - 3 4 9 0 . 

(2) Vendo ter-
reno, rua Na-
talina Sandrin 
Zanetti bairro 
Imigrante final 
de rua, 467m². 
Valor R$ 
140 ,000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9113-2411, fa-
lar com Rober-
to.

(2) Vendo 8 
hectares de 
terra próximo 
a barragem de 
Veranópol is. 
Aceito carro 
na troca. Va-
lor do hectar 
R$ 20.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 1 4 - 9 3 7 9 . 

(2) Vendo 
área de terra 
24,4 m². Va-
lor total R$ 
250 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9981-0719.

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

(2) Vende-se 
terreno com 
12,5 hectares 
com duas ver-
tentes, luz e 
água de poço. 
Em Coronel Pi-
lar. Tratar pelo 
f o n e : 9 9 1 5 -
0018 com 
C l a u d e c i r . 

(2) Vende-se 
p ropr iedade 
com casa de 
alvenaria de 
70 m² com luz, 
água potável, 

Vera.

(3)Alugo casa 
parte inferior 
nova 1º alu-
guel no bair-
ro Gloria com 
sala e cozinha 
conjugada, 2 
quartos, ba-
nheiro, areia 
de serviço, 
sem garagem. 
Valor 600,00 
i n t e r e s s a -
dos entrar em 
contato 054-
99654-5963.

(3)Alugo Casa 
em Imbé, com 
3 quartos, uma 
suíte com ba-
nheiro, ba-
nheiro, sala, 
cozinha, todo 
mobiliado. Alu-
go para festas 
do fim de ano 
(10 dias). Va-
lor à combinar. 
Contato: 9969-
3200 com Ca-
rolina

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

(2) Aluga-se 
uma ótima 
moradia no 
bairo Santa 
Rita, próximo 
a Isabela com 
2 quartos, co-
zinha, banhei-
ro, garagem e 
churrasquei-
ra. R$ 500,00. 
C O N T A T O : 
9954-7149
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das, 3,5 
comprimen-
to. Fone: 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 

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

( 4 ) V e n d o 
mesa de vi-
dro triangu-
lar com base 
de madei-
ra e tubo. 
R$ 300,00. 
F o n e : 
3 4 5 2 - 2 1 0 7 

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

( 4 ) V e n d o 
cadeira de 
praia dobrá-
vel, tipo es-
preguiçadei-
ra, usada, cor 
azul e bran-
ca – valor 
60,0 – tratar 
99197-7163 

(3) Cadeira 
giratória. 5 
Cadeiras cro-
madas. Va-
lor a combi-
nar Contato: 
Daniel (54) 
9 2 0 2 - 7 2 7 2 

( 4 ) V e n d o 
maquina fo-
tográfica di-
gital usada 
sony cyber 
shot 14,1 
mega pixels, 
4x zoom pre-
ta – valor 
200,0 tratar 
99197-7163 

( 4 ) V e n d o 
c h u r r a s -
queira por-
tátil marca 
Mor Rodeio 
c o m p l e t a , 

usada, valor 
100,0 tratar 
99197-7163 

( 3 ) V E N -
DO armário 
de madeira 
duas portas 
inferiores e 
duas portas 
super iores, 
bom estado 
R$  150,00, 
um balcão 
de madei-
ra 4 portas 
com gave-
tas R$80,00 
mesa de 
madeira de 
6 lugares 
R $ 1 8 0 , 0 0  
t e l e f o n e 
para conta-
to TRATAR 
pelo fone 54 
9 6 0 9 0 0 2 3 

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

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

(4) Vendo 
br inquedos 
para menino 
, ótimo esta-
do, Valores 
de R$ 3,00, 
5,00 10,00 
, 15 e R$ 
20,00 fone 
991462104 

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

(2) Vende-se 
mercado em 

Cotiporã, boa 
localização, 
ótima cliente-
la, barbada. 
Tratar pelo 
fone (54) 
99626-8735 

(2) Locali-
zação, óti-
ma clientela, 
barbada. Va-
lor a combi-
nar. Tratar 
pelo fone: 
(54) 99626-
8735

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

(1) Alugo pa-
vilhões de 40 
à 400mts². 
Tratar pelo 
fone: (54) 
99915-2783

(4) Vendo mo-
nitor de com-
putador de 
LCD Sansung  
S y n c m a s t e r 
17 polega-
das,  usado, 
em bom es-
tado e funcio-
nando, valor 
180,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 1 9 7 - 7 1 6 3 

Cumpom de desconto
Para novos assinantes

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

(2) Vendo 
máquina de 
bordado in-
dustrial, mar-
ca chinesa, 
R$ 600,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
99626-8735 

(3) Vendo 
portão 2,50 
x 2,40  com 
motor semi 
novo no va-
lor de R$ 
1800,00. In-
te ressados 
entrar em 
contato pelo 
fone: 3452-
2727 

( 3 ) C o m p r o 
escoras no-
vas ou usa-

(3) Vendo 
centrifuga de 
frutas usada, 
em bom es-
tado,  mar-
ca walita tutti 
frutti, valor 
120,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163 

(3) Vendo mul-
ti processador 
de alimentos, 
marca wa-
lita máster 
plus usado, 
em ótimo es-
tado,  valor 
180,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163 

(3) Vendo 
televisor 20 
p o l e g a d a s , 
usado, Phi-
lips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163 

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

( 5 4 ) 9 9 1 9 7 -
7163

(3) Vendo ca-
feteira elétrica 
usada marca 
eletrolux azul 
bic, em bom 
estado, valor 
60,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

(3) Vendo apa-
relho de para-
bolica orbisat 
sem o controle 
valor 60,00-tra-
tar fone-
9 9 6 1 5 0 11 6 . 

(2) Vendo 
cadeira Gal-
zerano ver-
de até 25kg 
para carro. R$ 
240,00. Tra-
tar pelo fone: 
8 4 2 7 - 0 3 3 7 

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

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

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

(2) Vendo ar 
Split 12.000 
marca Midea, 
quente e frio. 
R$ 1090,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 9 1 - 5 7 1 2 

(2) Vendo no-
tebook usa-
do R$390,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 9 1 - 5 7 1 2 . 

(2) Vendo bal-
cão de pia + 
cuba + aé-
reo, valor R$ 
150,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 

(2) Vendo es-
tante cor mar-
fim semi nova, 
em ótimas con-
dições. Valor 
R$ 100,00. In-
formações tra-
tar pelos fones: 
54 8131-0228 
ou 54 9206-
055

(2) Vende-se 
mesa de sinuca 

(4)Vendo es-
tabilizador de 
computador de 
800va de po-
tencia, usado, 
Tektron – valor 
65,00 – tratar 
pelo fone (54) 
99197 -7163 

( 3 ) V e n d o 
mesa de ma-
deira (mdf)  
usada, para 
e s c r i t ó r i o , 
m e d i n d o 
2,50x1,05, cor 
a m a d e i r a d o 
claro,  valor 
350,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197 -7163 

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

(3)Vendo 2 
sacos de 20 
kg cada, de  
rejunte para 
piso e azulejo, 
portokol, bege 
claro, valor to-
tal 50,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197 -7163 

açude e ter-
ra cultivada. 
Localizada no 
município de 
Boa Vista do 
Sul. Conta-
to:9610-4693

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

(4)Vendo ter-
reno no Bairro 
Glória, parte 
URBANA do 
Vale dos Vi-
nhedos, 2.000 
m da Pipa Pór-
tico, 200 m an-
tes da da Pe-
culiare Vinhos 
Finos, 13,5 m 
de frente x 15 
m  fundos, óti-
ma vizinhança, 
lugar calmo,  
R$ 70.000,00. 
Fone: 9606 
0268, com 
Paulo.
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O r ç a m e n t o 
gratuito. Con-
tato pelo fone: 
9950-3279

( 3 ) O f e r e ç o 
aulas parti-
culares de 
m a t e m á t i -
ca. Contato: 
99677- 3468

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

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

(3) Procuro 
serviço como 
pedreiro, en-
canador, pin-
tor ou parte 
de serviços 
gerais. Qual-
quer horário. 
Contato: (051) 
99562 -2160 
Volmir ou (54) 
99669-2001

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

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

(2) Faço di-
gitação e for-
matação de 
trabalhos de 
acordo com 
as normas es-
pecíficas da 
ABNT. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 1 9 6 - 0 3 5 7 
ou (54) 9706-
7250.

( 3 ) P r o c u r o 
emprego de 
faxineira em 
escritório, es-
cadaria de 
prédio e casas 
de família. En-
trar em con-
tato pelo (54) 
99996063

( 4 ) P r o c u r a -
-se advogado, 
com a finali-
dade de dividir 
as despesas 
do escritório, 
tratar fone: 
99606 1708, 
falar com Lu-
ciana

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

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

(2) Leciono 
Ingles para 
reforço ou au-
las particula-

res em geral. 
Tratar pelos 
telefones: 54 
84479831 e 54 
99393659

(2) Faço faxi-
na geral, con-
tato pelo fone: 
9999-6063

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

(2) Alugo brin-
quedos infan-
tis (cama elás-
tica, piscina 
de bolinhas, 
pebolim, es-
c o r r e g a d o r, 
gangorra, ho-
ckey) e máqui-
na de algodão 
doce. Tratar 
9119.6069

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

(2) Ofereço-
-me para tra-
balhar com 
diarista, na 
parte da ma-
nhã ou o dia 
inteiro. Tatar 
pelo fone: 54 
96939416 com 
Eronita.

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

91866069 com 
Mário Gomes

(2) Procuro 
serviços como 
pintor, serven-
te de pedrei-
ro e serviços 
gerias m con-
trução. Tratar 
pelo fone: 54 
9 6 5 2 - 3 3 9 0 
com José Ri-
beiro.

(2) Faço servi-
ço de faxineira, 
tratar pelo fone 
5491436538 
com Nilde.

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

(2) Procuro 
diarista com 
e x p e r i ê n c i a 
em serviços 
gerais domés-
ticos, interes-
sadas entrar 
em contato 
pelo endereço 
Rua Plauto de 
Abreu N:121 
bairro San-
to Antão falar 
com Simone.

(2) Fisiotera-
pia domiciliar 
ratamento de 
lesões trau-
mato ortopé-
dicas, pós-
-operatórios, 
complicações 
respiratórias, 
pediatria e ge-
riatria. Realize 
seu tratamen-
to sem pre-
cisar sair de 
casa! contato: 

(2) Faço servi-
ço de pedreiro, 
azulejista em 
geral. Falar 
com Erni pelo 
Tratar pelo 
fone (54) (54) 
9957-1881.

( 3 ) P r o c u r o 
vaga como 
cuidadora de 
idosos, com 
exper iência. 
Acompanhan-
te a noite. Fa-
lar com Clair 
(54) 99680-
7796 ou (54) 
98109-1613

(3)Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
Rita, casa cer-
cada, segura, 
mtos brinque-
dos, valores 
a c e s s í v e i s . 
R e f e i ç õ e s 
s a u d á v e i s . 
Ambiente fa-
miliar, poucas 
crianças, aten-
dimento dife-
renciado, NÃO 
COBRAMOS 
matrícula e 
todas as refei-
ções inclusas 
no valor. Ve-
nha conferir. 
999938337.

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

(1)Ofereço tra-
balho como 
diarista, babá 
e cuidadora 
em hospital. 
Contato pelo 
fone 99311492

(4)Trabalho de 
pedreiro, car-
pinteiro, enca-
nador e refor-
mas em geral. 

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

Alugo brinquedos para festas 

Contatos: 
(54)99900-9022 

ou 
(54)3019-2531

(2)Vendo fi-
lhotes de 
d o b e r m a n n 
puros com 
pais no local. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9999-6127 , 
falar com 
F e r n a n d o . 

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

999449733. 

( 2 ) D o a - s e 
dois gatos 
brancos de 
olhos azuis, 
f i l h o t e s . 
Fone: (54) 
9908 -8211 . 

(2) Doação 
de 4 filhotes 
de fêmeas, 
raça vira lata, 
porte grande. 
Interessados 
entrar e, con-
tato pelo fone: 
(54) 9907-
1541. Falar 
com Lourdes 

(2) Vendo ca-
valo branco 
e encilhado, 
ele é de ro-
deio e ótimo 
para crian-
ças, valor a 
c o m b i n a r . 
Fone: (54) 
2 4 5 7 - 1 2 2 2 
ou (54) 9194-
3597. Falar 
com Aguimar. 

(1)Doa-se ga-
tinhos, dóceis 
resgatados, 
5 meses de 
idade, ninha-
da de diver-
sas cores. 
Fone: (54) 
99689.3889 

( 3 ) G a t i n h o 
filhote para 
adoção. Es-
perando por 
uma família 
que lhe dê 
amor! Tratar 
pelo fone: 54 
99944 9733 
Bairro Uni-
v e r s i t á r i o 

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

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

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

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

(4)Vendo mesa 
elástica, para 
até 24 pes-
soas, (mar-
ca Eduana) 
R$ 1.500,00 
em estado 

de nova. Tra-
tar 9646 8097 
(foto whatsapp) 

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

(3)Vendo uma 
máquina de 
lavar mar-
ca Brastemp, 
8,5kg em bom 
estado, Valor 
R$300,00.  Tra-
tar pelos fones: 
(54) 3055-2583 
ou 9.9626-
8735

(1) Compro 
forno micro-
-ondas usa-
do. Tratar fone 
(54) 3451 2421 
com Gustavo. 

residencial com 
cestos 1900 
x 1180mm, 
valor R$ 
1.500,00 Tra-
tar pelo fone: 
(54) 81317630 
com Flademir 

(2) Vendo bal-
cão de pia + 
cuba + aé-
reo, valor R$ 
150,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 
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Precido diaris-
ta com expe-
riência com-
provada nas 
tardes de sex-
ta-feira. Tratar 
pelo endereço: 
Rua Plauto de 
Abreu, n 121 
- Bairro Santo 
Antão

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

(3) procuro 
emprego como 
cuidadora de 
idosos, de se-
gunda a sexta-
-feira, possuo 
r e f r ê n c i a s . 
fone: 96830987 

(3) PROCURO 
emprego de 
diarista no go-
retti ou cidade 
alta em casa 
de família ou 
empresas na 
parte da tarde 
ou posso fa-
zer o trabalho 
em casa. tra-
tar pelo fone: 
96150116

(3) procura-
-se dama de 

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

(3) procuro 
cabeleireira, 
massagista e 
manicure, to-
das com ex-
periência. tra-
tar pelo fone: 
96755273 ou 
81554023

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

(2) tenho ex-
periência de 
15 anos no co-
mércio, finan-
ceiro e caixa, 
também cui-
do de idosos 
e crianças. 
horário co-
mercial, tratar 
pelo fone: 54 
9967-2581 ou 
91882395

(4) contrata-se 
motorista de 
caminhão com 
no mínimo 
dois anos de 
experiência , 
para trabalhar 
com frigorífico. 
tratar pelo fone 
34524717 ou 
99677935

(2) Ofere-
ço serviço 
de poda de 
árvores, jar-
dinagem e 
limpeza de ter-
renos. Tratar 
pelo fone (54) 
99992.8267

(4)Faço servi-
ços de pedrei-

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

(2) Vendo tra-
tor Massey 
Ferguson 35x, 
pneus novos, 
reduzida nova, 
caixa revisa-
da, plator de 
e m b r e a g e m 
nova, em ótimo 
estado, valor 
R$ 16.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8 1 3 6 - 4 9 2 7 . 

(3) Vendo 
uma escada 
de alumínio 
quase nova 
pouco uso de 
7 metros du-
pla, totalizan-
do 14 metros. 
Valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: (54) 
9997-7820.

(1)Vendo Es-
cort Hobby 
1995. Contato:  
54 999789330

(2) Vendo Co-
rolla GLT18 
2013, cor pra-
ta, automáti-
co, banco de 
couro, com 
52.000km.Con-
tato pelo (54) 
9 8 1 0 2 . 4 4 4 8 , 
com Antônio

(2) Vendo ca-

minhão guin-
cho plataforma 
8150, com ser-
viço. Contato 
pelo fone 54 
99722275

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

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

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

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

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

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

(2) Vendo Fo-
cus Hatch GL 
Flex 1.6 2008, 
dourado. Ar 
condicionado, 
ar quente, cd 
player, desem-
baçador tra-
seiro, direção 
hidráulica,rodas 
de liga leve, tra-
vas elétricas, 

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

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

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

(2) procuro 
motorista de 
caminhão com 
no mínimo 2 
anos de expe-
riência e com 
re fe rênc ias . 
fone 34524717 
ou 99677935

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

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

91258582.

(2) Faço ser-
viço de pe-
dreiro, azu-
lejista, obras 
em geral. Tra-
tar com Erni 
pelo fone (54) 
9957.1881

(2) Faço servi-
ços elétrico e 
em geral, além 
de hidrosanitá-
rio e instalação 
e manutenção 
de ar condi-
cionado. Falar 
com Delvacir 
Santos. Fone: 
(54) 9663-
8905 ou (54) 
9675-3507.

(2) Cuidado-
ra de idosos, 
pessoa com 
e x p e r i ê n c i a 
na função, fa-
lar com Reja-
ne pelo fone: 
3452-9458 ou 
9 1 5 5 - 6 0 9 5 . 
Preferência na 
parte da noite.

(3) Cuido de 
crianças na 
minha resi-
dência, casa 
cercada, se-
gura, muitos 
b r i n q u e d o s 
como escorre-
gador, cazinha 
de boneca e 
pula-pula. Ve-
nha conferir, 
preços aces-
síveis. Tra-
tar pelo fone: 
9 9 9 3 - 8 3 3 7 
com Shaiana. 

(3) Alugo brin-
quedos infan-
tis (cama elas-
tica, piscina 
bolinha, pebo-
lim, escorrega-
dor, gangorra, 
hockey) e ma-

das 08 horas 
as 18 horas.

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

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

(4) Procuro 
trabalho como 
caseira. Fa-
lar com Vitória 
(54) 99676-
7449 

(2) Vendo apa-
relho de ginás-
tica Orbitrek 
Elite marca 
Polishop, novo 
na embala-
gem, 2 anos 
de garan-
tia, valor R$ 
1.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9626-
1003 ou (54) 
3 4 5 4 - 6 9 0 6 , 
falar com Car-
mem.

(4)Vendo si-
mulador de 
c a m i n h a -
da novo. R$ 
200,00. Conta-
to: 3452-2107 
(ligar em horá-
rio comercial) 

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

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

vidros verdes, 
vidros elétricos 
e alarme. IPVA 
pago. Valor R$ 
24.000,00. Tra-
tar pelo fones: 
(54) 9178-1426 
ou (54) 9634-
0376.

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

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

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

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

(2)Vendo Fus-
ca Ano 80. Mo-
tor 1.300L com 
86mk original, 
mecânica boa, 
nunca bateu, 
liso de lata, bom 
estado. Cor 
Branca, interior 
marrom. Valor 
R$ 9.800,00. 
Aceito troca 
de menos va-
lor. Com Jan-
dés pelo (54) 

quina de algo-
dao doce tratar 
pelo fone (54) 
9 9 5 2 - 3 3 5 6 
 

(2) Vende-se 
lenha. Conta-
to: 99810719 
E d e r . 
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99962-0108

(2) Astra Ad-
vantage 2010, 
completo, car-
ro em ótimo 
estado, com 35 
mil km. Valor 
R$ 31.000,00. 
Não aceita 
trocas. Tra-
tar com Paulo 
pelo fone: (54) 
9154-1596.

(3) Vendo ca-
mionete com 
carroceria para 
frete com pon-
to. Valor R$ 
35.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9982-
2222.

(4)Vendo Pa-
lio Fire 2015, 
vermelho, sem 
ar condicio-
nado. Com 
16.000 km. 
R$ 25.000,00. 
Fone: 99136-
4078 ou 
9 9 1 4 6 - 2 1 0 4 
com Gilberto 
ou Jussara.

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

(4)Vendo mi-
c r o o n i b u s 
Agrale ano 87, 
9 lugares. Do-
cumento co-
mércio. Valor 
21.000, aceito 
Kombi. Fone: 
991462104

(3)Vendo Fus-
ca Branco ano 
1972 original, 
em estado 
ótimo. Tratar 
pelo fone: (54) 
3 4 5 2 - 4 7 1 7 
ou (54) 9967-
7935.

(2) Vendo Palio 
ano 2000, na 
cor azul, vidro 
e trava elétri-
ca, limpador 
traseiro, chave 
reserva, cd, 
veículo bom 
estado na cor 
prata. Tratar 
com Vinícius 
pelo fone (54) 
3451-7578.

(2) Vendo Ka-

dett 98 GLS, 
na cor branca, 
com ar, dire-
ção hidráulica, 
vidros e tra-
vas elétricas, 
(interface), le-
galizado bai-
xo, IPVA 2015 
pago. Carro 
em ótimo esta-
do de conser-
vação. Valor 
R$ 13.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9123-5937.

(3)Vendo D.20 
ano 92. Cor 
vermelha R.LL. 
Direção hidraú-
lica, nunca ba-
teu, lisa de la-
taria. Valor R$ 
30,000,00. Es-
tudo troca de 
menos valor, 
de preferência 
Parati ou Pa-
lio Weekend. 
Fone: (54) 
9 9 9 6 2 - 0 1 0 8 

(3) Vendo Uno 
1.5 ano 1995, 
duas portas e 
em bom esta-
do. Valor R$ 
6.500,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9981-
0719.

(3) Vendo novo 
Uno 2012 Vi-
vace, com di-
reção hidráu-
lica, vidros e 
travas elétri-
cas e com 30 
mil km. Valor 
R$ 26.000,00. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9623-
0131 ou (54) 
8117-4695.

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

(3) Vendo Pa-
lio Fire Flex 1.0 
2007, carro em 
bom estado 
e econômico. 
Com 4 pneus 
novos, ar quen-
te, desemba-
çador, radio 
e travas com 
alarme. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 6 8 1 - 8 5 8 5 . 

(2) Vendo Mer-

cedez Classe 
A 160, prata 
2 0 0 2 / 2 0 0 3 . 
Valor R$ 
1 1 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9980-9936.

(2) Vendo 
Corsa Hatch 
2001, cor pra-
ta, ar quente 
e desemba-
çador. Valor 
R$ 10.000,00. 
Tratar pelo 
fone: 9182-
1777.

(3) Vende-se 
caminhão Ford 
Cargo 1225, 
guincho plata-
forma. Tratar 
pelo fone: (54) 
9972-2275.

(3) Vendo Peu-
geot 206, ano 
2001, 2 portas, 
cor cinza, com 
ar condiciona-
do, trava elétri-
ca e em ótimo 
estado. Valor 
R$ 11.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8108-3514.

(4)Vendo car-
ro – Logus 
Ano  95 Wol-
fsburg Edition 
2.0 Comple-
to com tudo 
funcionando . 
Carro em  bom 
estado . R$ 
9.000,00 Acei-
to moto ou 
carro de me-
nor valor como 
parte de pa-
gamento.Tra-
tar pelo fone 
54.999.88 31 
50 

(3) Vendo 
Chevette ano 
1990. Ótimo 
estado. Parti-
cular. Interes-
sados tratar 
pelo fone: (54) 
9 9 8 0 - 9 9 3 6 . 

(2)Pálio Spor-
ting 1.6 2014 
completo, se 
tudo mais teto 
solar, com 
apenas 9 mil 
km. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9623-
0131 ou (54) 
8 4 1 7 - 4 6 9 5 . 

(2) Vendo Es-
cort GLX 1995 
motor 1.6 AP, 
injeção eletrô-
nica, desem-
baçador trasei-
ro, ar quente, 
rodas liga leve 
e 4 pneus no-
vos. Valor 
R$ 7.000,00. 
Tratar pelos 
fones: (54) 
9 1 9 7 - 6 4 4 0 
ou (54) 9969-
8399.

(2) Vendo Pa-
lio 1.4 Atrac-
tive 08 com-
pleto, 4 pneus 
novos, cor cin-
za em ótimo 
estado. Valor 
R$ 22.300,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9966-7333.

(3) Vendo Pa-
lio cor ver-
melha, ano 
1997. Valor R$ 
8.500,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9170-
8696, falar 
com Ademar.

(3) Vende-se 
uma camio-
neta marca i/
peugeot part f 
800 k 16, com 
bau PLACAS 
IQS2649, cor 
prata com 60 
mil km, uni-
co dono, ano 
2009/10, tra-
tar com GA-
BRIEL KOLTZ, 
VALOR RS 
2 1 . 0 0 0 , 0 0 
F O N E 
91253772 E 
9 6 6 9 1 4 8 4 

(3) Vendo Pa-
rati 1.8 ano 
2000, com-
pleta menos 
vidros elétri-
cos e com kit 
gás. Valor R$ 
2 3 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: 3055- 
3113

(3) Vende-se 
Opala/ Cara-
van, ano 1980, 
em ótimo es-
tado. Valor R$ 
4.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9631-
5029.

(2) Vende-se 

3 col x 13 cm 

(2) Sala de an-
dar no centro, 
com 32 m². Valor 
R$ 120.000,00. 
Tratar pelo fone: 

Opala 1979, 4 
cilíndros origi-
nal, valor R$ 
4.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9631-
5029.

(2) VEN-
DO Megane 
Grand Tour 
D y n a m i q u e 
2.0 16V Aut. 
modelo 2011 
prata. Úni-
co dono. R$ 
3 4 . 0 0 0 , 0 0 . 
(54) 3453-
2818 ou (54) 
99742000.

(2) Vendo 
Corsa cin-
za, super 2P, 
única done, 
todo original, 
50.000 Km. 
R$ 12.000, 
não aceito 
trocas nem 
outra propos-
ta. Contato: 
9 9 8 4 6 9 8 2 , 
com Milton.

(3) Vendo ca-
minhão Ford, 
cargo 2428 
com 

(3)Vendo Pa-
lio Adventure 
2010 Locker 
prata 78,000 
km revisada 
ótimo estado 
valor de tabe-
la. F:99937-
0213

(54) 9972-3122.

(2) Garagem 
próximo ao 
Mercado Nacio-
nal com 42m², 
com capacida-
de para até 3 
carros. Valor R$ 
35.000,00. Tra-

tar pelo fone: 
(54) 9988-0968.

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

(3) Vendo ou 
alugo sala lo-
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(3) Quartos 
m o b i l i a d o s , 
mediante com-
provação de 
cadastro e pa-
gamento adian-
tado, bairro São 

(1)Alugo sala 
comercial tér-
rea, no Bair-
ro São Bento,  
Rua Parnaíba,  
(próximo da 
Planalto) com 
135 m², tratar 
99197-7163

(4)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

(3) Alugo sala 
comercial 6x9 
mts, para depó-
sito, mecânica 
ou pequena in-
dustria, valor R$ 
1.000,00. Aceito 
negociação, no 
loteamento Ca-
minhos da Eu-
lália. Tratar pe-
los fones: (54) 
9944-8899 ou 
(54) 9161-1187, 
falar com Vilma

(3) Alugo box 
de estaciona-
mento. Ed Pia-
za, centro. Box 

(3) Vendo loja 
na ruaSalda-
nha Marino, no 
centro de Be 
to, excelente 
l oca l i zação , 
aluguel bai-
xo, excelente 
faturamento, 
valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: (54) 
9196-5195. 

(3) Loja de rou-
pas no centro 
de Bento Gon-
çalves. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (54) 
9196-5195.

(3) Vendo loja 
completa – 
moda femini-
na, na Aveni-
da Osvaldo 
Aranha, Bento 
G o n ç a l v e s . 
Trata rpe-
lo fone: (54) 
9222-7266. 

(3) Loja de ba-
zar, completa 
com clientela 
formada. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (54) 
3 4 5 4 - 9 6 4 6 
ou (54) 8134-
6347.

(3) Loja com-
pleta de Deco-
ração de Fes-
tas Infantis, 
Descartáveis, 
B r i nquedos , 
no Centro Ben-
to Gonçalves, 
com 20 anos 
de atividades, 
em pleno fun-
c ionamento .  
Tratar: (54) 
9686-4327.

nº:58. Valor R$ 
130,00 men-
sais. Tratar pelo 
fone: (54) 9606-
2182.

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

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

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

(3) Alugo sala 
comercial 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.

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

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

Pavilhão com 
400m², no bair-
ro São Ven-
delino, valor 
R$ 3.500,00. 
Tratar pelo 
fone:  (54) 
8 11 5 - 8 8 8 7 . 

(2) Aluga-se 2 

9068.

(3)mercial de 
40m², na rua 
Salgado Filho, 
bairro São Ben-
to, com fiador. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3452-2710.

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

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

(3)Alugo espa-
co para arma-
zenagem de pa
peis,arquivos,
roupas,brinqu
edos,todo tipo 
de objetos em 
geral.O espa-
co podera ser 
compartilhado. 
Fone 3451-20-
57 (Maria)

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

( 3 ) A l u g a - s e 
espaço para 
depósito, no 
centro de Ben-
to Gonçalves 
- RS. Medidas 
de 11,50m até 
57m, área cen-
tral. Preço à 
combinar. Con-
tato: Naiguel 
(54) 9989-3307 
ou Bernardo: 
(54) 9989-3225.

Francisco, em 
casa mobiliado. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(3) Procuro ra-
paz para divi-
dir aluguel em 
casa próximo 
ao centro, quar-
to e garagem 
individual. Gas-
tos mensais R$ 
350,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8145-3739.

(3) Procuro ra-
paz que traba-
lhe e/ ou estude 
para dividir alu-
guel em aparta-
mento semi mo-
biliado no bairro 
Humaitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

(3) Procuro mo-
ças para divi-
dir aluguel no 
centro. Quar-
tos mobiliados, 
mediante com-
provação de 
cadastro e pa-
gamento adian-
tado, bairro São 
Francisco, em 
casa mobiliado. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(3) Procuro ra-
paz para divi-
dir aluguel em 
casa próximo 
ao centro, quar-
to e garagem 
individual. Gas-
tos mensais R$ 
350,00. Tratar 

pelo fone: (54) 
8145-3739.

(3) Procuro ra-
paz que tra-
balhe e/ ou es 
tude para divi-
dir  aluguel em 
a p a r t a m e n t o 
semi mobiliado 
no bairro Hu-
maitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

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

(3) Procuro ca-
sal ou moça 
para dividir 
a p a r t a m e n t o 
no bairro São 
Roque, atrás 
da faculdade 
cenecista, todo 
mobiliado e 
com garagem. 
Tratar pelo 
fone: (54) 9954-
8405, falar com 
Tatiane.

(3) Alugo quar-
to mobiliado em 
apartamento no 
centro, internet, 
TV a cabo, co-
zinha, sala e la-
vanderia, para 
rapazes. Tra-
tar pelo fone: 
9995-1099 ou 
(54) 9105-9977. 

(2) Quartos 

m o b i l i a d o s , 
mediante com-
provação de 
cadastro e pa-
gamento adian-
tado, bairro São 
Francisco, em 
casa mobiliado. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(2) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es 
tude para divi-
dir  aluguel em 
apa r tamen to 
semi mobiliado 
no bairro Hu-
maitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

(2) Procuro ca-
sal ou moça 
para dividir 
apa r tamen to 
no bairro São 
Roque, atrás 
da faculda-
de cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tratar 
pelo fone: (54) 
9954-8405, fa-
lar com Tatiane.

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

(3) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es-
tude para divi-
dir aluguel em 
apa r tamen to 
semi mobiliado 
no bairro Hu-
maitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

(3) Busco pes-
soa respon-
sável que tra-
balhe/estude, 
para ocupar 
quarto 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

pavilhões in-
dustriais no lo-
teamento Dal 
ponte Cami-
nhos da Eulália 
.Interessados 
entrar em con-
tato direto com 
o proprietário 
pelo fone 54 
9974 0131.

(4)Alugo pavi-
lhão de 40 a 
400 m² . Con-
tato pelo fone: 
9 9 1 5 - 2 7 8 3 

calizada na rua 
Saldanha Ma-
rinho. Terrea 
com 165m², 
ótima localiza-
ção. Falar direto 
com o proprie-
tário. Fone: (54) 
9905-5057.

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

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

(2) Vendo sala 
comercial, na 
Av Osvaldo Ara-
nha, ao lado da 
rodoviária. Acei-
to terreno, casa, 
salas e veícu-
los. Tratar pelo 
fone: (54) 9163-
5752.
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A inédita mostra Quer Casar 
Comigo?, será atração inédita 
da ExpoBento 2017, que chega à 
sua 27ª edição de 8 a 18 de ju-
nho. Bento Gonçalves convocará 
futuros noivos entre os dias 10 e 
13 de junho. Expositores de toda 
a região – fornecedores diversi-
ficados, de todos os segmentos 
envolvidos na realização de um 
casamento –, de cerimonialistas 
a buffets, de estilistas/alfaiates a 
agências de viagens, e ainda fo-
tógrafos e salões de beleza, mos-
trarão seus serviços no Pavilhão F 
do Parque do Eventos.

A programação para entreter 
os casais será extensa e diversifi-
cada, com palestras, desfiles, es-
quetes teatrais, shows de música 
e de dança e exposição de fotos e 
de vestidos de noiva. Um dos des-
taques será a conversa com Gabi 
Chanas, blogueira conhecida por 
seu envolvimento no universo de 
casamentos, nos dias 11 e 12. 

No dia 11, às 16h, as noivas 
receberão uma atenção especial, 
com bate-papo sobre inspirações 
para o grande dia. Para os profis-
sionais do mercado de casamen-
to também haverá um momento 

especial: dia 12, às 9h, um encon-
tro fechado - ingressos a R$ 25 
pelo e-mail geral@gruporscom.
com.br) mostrará os resultados 
de uma pesquisa realizada com 
700 noivas sobre o que querem 
em sua cerimônia.

Durante todo o período da 
mostra Quer Casar Comigo?, o 
público poderá acompanhar  des-
files de vestidos de noiva e de 
trajes para noivos e convidados, e 
no dia 10 ocorrerá um workshop 
sobre cortes e penteados para os 
mais diferentes tipos de cabelo 
com renomados profissionais da 
área. 

Outra conversa importante 
para os casais é o registro docu-
mental da cerimônia. Por isso, 
um talkshow está previsto na 
programação para deixar a par os 
noivos sobre as novidades da fo-
tografia e do vídeo para o grande 
dia. E um assunto primordial no 
casamento, a lua de mel, também 
será tema. Noivos com casamen-
to marcado e casais que desejam 
reafirmar os votos estarão con-
correndo a uma viagem ao Peru 
ao preencherem a ficha para ter 
acesso à mostra. 

Intitulada “Quer Casar Comigo?”, a mostra
ocorrerá entre os dias 10 e 13 de junho

Primeira mostra direcionada à 
noivos na ExpoBento

06 Mai

Preço da gasolina tem queda de até 
R$ 0,20 centavos em Bento
Redução no preço do combustível aconteceu no último sábado, 29

O gangorra do preço da gasolina 
continua em Bento Gonçalves. Com o 
cenário instável da economia, os valo-
res oscilam. Na cidade, o combustível 
chega a custar R$ 3,70. Num posto 
consultado pela reportagem a redução 
chegou a R$ 0,20 no último sábado, e 
de acordo com a atendente do estabe-
lecimento, não há previsão de novas 
mudanças no preço.

A surpresa no preço da gasolina 
ocorre uma semana após a Petrobras 
anunciar o aumento do preço da ga-
solina nas refinarias. Antes disso, a 
empresa tinha reduzido em fevereiro 
o valor cobrado pelo combustível nas 
refinarias.

Na contramão dos preços está 
Caxias do Sul, com postos registran-
do aumento de até R$ 0,11 no preço 
do combustível. O valor do litro da 
gasolina na semana passada, a primei-
ra após o reajuste da Petrobras, ficou 
em R$ 3,95, contra R$ 3,84 na semana 
anterior, segundo pesquisa da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis (ANP).

O índice representa um aumento 
nas bombas de 2,86%, pouco mais do 
que os 2,2% que haviam sido anuncia-
dos pela estatal. O percentual determi-
nado, porém, era para o reajuste nas 
refinarias o que, até agora, não se con-

cretizou.
Diesel e etanol

O preço do etanol caiu pela 15ª 
semana seguida e atingiu R$ 2,615 no 
fim de abril. O diesel seguiu a mesma 
tendência. O preço caiu de R$ 3,015 
para R$ 3,012. Nas últimas 14 sema-
nas, o valor do diesel caiu em 13 e fi-
cou estável em uma delas, segundo o 
levantamento da ANP.

Nova política da
Petrobras

A Petrobras pratica desde outu-
bro uma nova política de definição de 

preços dos combustíveis, com reuni-
ões mensais para definir os valores da 
gasolina e do diesel nas refinarias.

Um reajuste da companhia nas re-
finarias não necessariamente significa 
uma mudança no preço nos postos, 
pois as distribuidoras podem repassar 
ou não essa variação (como ocorreu al-
gumas vezes).

Outras variáveis também podem 
influir no preço da gasolina, como o 
preço do etanol, já que a gasolina co-
mum deve ter 27% de etanol anidro – e 
o preço do álcool combustível varia de 
acordo com a safra da cana-de-açúcar.

Num posto consultado pela reportagem a redução chegou a R$ 0,20 no último sábado
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SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BEN-
TO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste
Serviço de registros:

Edital nº 19140: REINALDO DA SILVA GONÇALVES, divorciado, ferrei-
ro armador, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e MARIANA MACHADO DA COSTA, solteira, vendedora, 
natural de Gravataí-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19146: RODRIGO RITIEL BÄRG TORMA, divorciado, moto-
rista, natural de Colônia Nova, Aceguá-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e RENATA XAVIER NEUFELD, solteira, do lar, natural 
de Bagé-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19157: RUDIMAR ZANESCO, solteiro, técnico agrícola, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LIDIANE TOMASI, solteira, massoterapeuta autônoma, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 02 de maio de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Ulisses Ferrari, motorista apo-
sentado, filho de Victorio Ferrari e Jo-
sephina Valduga Ferrari, nascido em 
05/02/1932, falecido em 24/04/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casado 

Antonia Ceccon, costureira 
aposentada, filha de Raymundo Cec-
con e Rachelm Sganzerla Ceccon, 
nascida em 12/12/1936, falecida em 
25/04/2017, moradora de Bento Gon-
çalves, Solteira

Diva Ambrosi Signori, do lar, fi-
lha de Demetrio Ambrosi e Maria Dal 
Piaz Ambrosi, nascida em 04/10/1937, 
falecida em 25/04/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada

Lourdes Longhi Chini, do lar 
aposentada, filha de Artemio Longhi e 
Natalina Donadel Longhi, nascida em 
16/02/1938, falecida em 25/04/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Viúva

Carmelina Galves Bordignon, do 
lar, filha de Vitorio Galves e Dozolina 
Fedrizzi, nascida em 16/09/1937, fale-
cida em 26/04/2017, natural de Vera-
nópolis, moradora de Bento Gonçal-
ves, Viúva

Orvalino Jacintho Carraro, agri-
cultor aposentado, filho de Adriano 
Carraro e Maria Carraro, nascido em 

18/11/1922, falecido em 27/04/2017 
natural de Garibaldi, morador de  
Bento Gonçalves, Casado

Nivaldo Foppa, empresário, fi-
lho de Albino Foppa e Flora Foppa, 
nascido em 02/04/1954, falecido em 
27/04/2017, natural de Guaporé, mo-
rador de  Bento Gonçalves, Divorcia-
do

Sabina Cunico Mattiollo, agri-
cultora aposentada, filha de Angelo 
Cunico e Ceolocinda Castelli, nas-
cida em 24/10/1932, falecida em 
27/04/2017, natural de Nova Prata, 
moradora de Bento Gonçalves, Ca-
sada

Getulio Garcia Escobar, fun-
cionário público municipal, filho 
de Aristides Gomes Escobar e Flo-
rentina Garcia Escobar, nascido em 
05/08/1946, falecido em 28/04/2017, 
natural de São Luiz Gonzaga, mora-
dor de Bento Gonçalves, Separado

Arthur Rodrigues, filho de 
Ana Paula Rodrigues, nascido em 
28/04/2017, falecido em 28/04/2017, 
morador de  Bento Gonçalves, Sol-
teiro

Bruno Ludwig, agricultor apo-
sentado, filho de Osvino Ludwig e 

Ana Alzira Lutkmeyer Ludwig, nas-
cido em 17/01/1951, falecido em 
29/04/2017, natural de Colorado - RS, 
morador de Bento Gonçalves, Casado

Maria Catarina da Costa de 
Oliveira, do lar, filha de Olivio Alves 
da Costa e Pierina Telles de Sales,  
nascida em 20/03/1954, falecida em  
29/04/2017, natural de Guabiju - RS, 
moradora de Bento Gonçalves, Casa-
da

Sonia Mara dos Santos, cabelei-
reira, filha de Valdemar dos Santos e 
Iracema Mendes da Silva, nascida em 
23/04/1966, falecida em 30/04/2017, 
naturalde Anta Gorda - RS, moradora 
Carlos Barbosa, Solteira

Léo Rodrigues Barbosa, funcio-
nário público municipal, aposentado, 
filho de Adão Euclides Rodrigues Bar-
bosa e Osvaldina Rodrigues Barbosa, 
nascido em 27/03/1950, falecido em 
30/04/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Divorciado

Ricardo Pasquetti, moveleiro,  
filho de Claudio Pasquetti e Lyet-
te Gonçalves Pasquetti, nascido em 
05/11/1960, falecido em 30/04/2017,  
morador de Bento Gonçalves, Divor-
ciado

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMEN-
TAÇÃO DE BENTO GONÇALVES

Base Territorial: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul ,  Santa Tereza e 
Pinto Bandeira.

Sede Social: Rua Dom José Baréa, nº 60. Bento Gonçalves – RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital e nos termos do Estatuto que rege a entidade sin-
dical, faço saber que no dia 28 de junho de 2017, no período das 06:00 
horas às 18:00 horas, através de uma urna fixa na sede sindical, e duas 
urnas itinerantes nas empresas M Dias Branco S/A Ind. Com. Alimentos 
BG, Tondo S/A, Aida Alimentos Ltda, Tecnovin do Brasil Ltda, Coope-
rativa Vinícola Aurora Ltda e Vinhos Salton S/A Ind. E Com., Vinicola 
Miolo, será realizada eleição para a composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados representantes junto à Federação, bem como, res-
pectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Alimentação de Bento Gonçalves, com mandato para o período de 11 
de agosto de 2017 a 10 de agosto de 2021, ficando aberto o prazo de 
08 (oito) dias para o registro de chapas, contados da data de publicação 
do presente edital.
O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o 
registro será dirigido ao Presidente da entidade, podendo ser assinado 
por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A Secretaria do 
Sindicato funcionará no período destinado ao registro das chapas, no 
horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, onde 
se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para o 
atendimento, prestação de informações concernentes ao processo elei-
toral e recebimento da documentação. A impugnação de candidaturas 
deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias contados da publicação da 
relação de chapas registradas.
Caso não seja obtido o “quorum” de comparecimento em primeira con-
vocação, a segunda eleição será no dia 05 de julho de 2017. Em caso 
de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 
no prazo de três dias após a data acima. Em ambas as hipóteses, nos 
mesmos horários e locais, limitadas às chapas já registradas no prazo 
estabelecido por ocasião da primeira eleição.
Os demais procedimentos eleitorais obedecerão as normas contidas no 
Estatuto Social do Sindicato.

 Bento Gonçalves, 05 de maio de 2017.
Oclair Sanchez

Presidente

Encerram hoje as inscrições para o 
Prêmio MPT de Jornalismo 2017. Criado 
para incentivar a produção de reporta-
gens relacionadas ao Direito do Trabalho 
e que demonstrem a violação das nor-
mas constitucionais e trabalhistas vigen-
tes, o Prêmio MPT de Jornalismo fomen-
ta a investigação e a denúncia ao mesmo 
tempo em que promove a divulgação de 
ações positivas. Os temas das matérias 
concorrentes coincidem com as princi-
pais áreas de atuação do MPT: o combate 
ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, 
à discriminação e às irregularidades e 
fraudes trabalhistas; a promoção de um 
meio ambiente do trabalho saudável; a 
regularidade da organização sindical e 
do trabalho portuário e aquaviário e do 
serviço na administração pública.

O Prêmio Especial MPT de Jornalis-
mo – concedido à melhor reportagem 
entre todas as vencedoras das catego-
rias nacionais. Cada um rende ao ganha-
dor R$ 45 mil.

Prêmio especial: Fraudes 
trabalhistas

Além da possibilidade de serem 
agraciados em suas respectivas cate-
gorias, os profissionais de impressa 
podem disputar o Prêmio Especial Frau-
des Trabalhistas. No valor de R$ 45 mil, 
ele reconhece a reportagem que melhor 
denunciar as irregularidades nas rela-
ções de trabalho. Enquadram-se nessa 
categoria, temas como: a descaracteri-
zação do vínculo empregatício, fraudes 
nas relações de trabalho, uso indevido 
da terceirização, entre outros. Para dis-
putar o prêmio especial, é preciso, sele-
cionar a opção “sim” no campo “Deseja 
inscrever seu trabalho no Grande Prê-
mio Fraudes Trabalhistas?”.

Inscrições para Prêmio MPT 
de Jornalismo encerram hoje
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Grupo Valduga traz
famosa marca de
champagne para o Brasil

O apreciadores de champgne po-
dem comemorar a comercialização de 
um dos itens amis desejado do segmen-
to. Chegou ao Brasil a marca francesa 
Armand de Brignac, sucesso mundial.

A Domno Importadora anuncia que 
trará com exclusividade três rótulos da 
conceituada e premiada bebida para o 
país. A partir da segunda semana de 
março, será possível adquirir o famoso 
champagne francês nas versões Blanc 
de Blanc, Rosé e Brut.

Produzido na França, na região de 
Champagne, os rótulos da Armand de 
Brignac conquistaram o mundo, ganha-
ram prêmios e reconhecimento pelos 
maiores especialistas e críticos, e se tor-
naram um dos rótulos mais desejados 
pelos apreciadores da bebida.

O champagne Armand de Brignac, 
que foi eleito o melhor do mundo, é 
produzido de forma artesanal e singu-
lar pela tradicional família Cattier, que 
já está em sua 11ª geração. Com uma 
produção minuciosa e detalhista, ape-
nas um time seleto de 14 pessoas toca 
todas as garrafas Armand de Brignac 
desde o início de sua produção até 
quando o champagne está pronto para 
ser consumido e vendido.

São nos centenários vinhedos da 
Cattier, localizados na região de Mon-
tagne de Reims, interior da França, que 
a família produz os melhores champag-
nes do mundo há mais de 250 anos. 
Desde o início, o sonho da família Cat-
tier era o de produzir um champagne 
com a mais excepcional qualidade e 
que representasse de forma espetacular 
a tradição dos vinhedos franceses. Em 
2006, as primeiras garrafas Armand de 
Brignac Gold Brut deixaram as caves da 
família e ganharam o mundo.

Os champagnes Armand de Brignac 
são produzidos apenas com a primeira e 
mais recente porção da prensa de uvas, 
o que resulta nos melhores champag-
nes. Isso já é uma assinatura dos rótu-
los Armand de Brignac. Essa extrema e 
cuidadosa seleção, atenta aos pequenos 
e minuciosos detalhes, assegura que o 
champagne tenha um caráter de fruta 
vibrante, textura macia e acidez equili-
brada. Cada garrafa Armand de Brignac 
é finalizada com uma dosagem única, 
que compreende o melhor vinho de 
base da colheita, envelhecido por um 
ano em carvalho francês novo.

Rapper é o dono da marca
Desde 2014, a marca pertence ao 

rapper norte americano Jay-Z e, com 

isso, ganhou ainda mais fama e reco-
nhecimento, conquistando consumido-
res em todo o mundo. Os champagnes 
Armand de Brignac se destacam como 
um produto da mais alta qualidade e 
sinônimo de muita elegância, luxo e 
exclusividade. As garrafas são estonte-
antes, ilustradas com o famoso símbolo 
“ace of spades”, revestidas por metal e 
cores vibrantes, como dourado, rosa e 
prata.

Presente em mais de 100 países, 
mesmo com uma tiragem reduzida e se-
leta, a marca chega ao Brasil com seus 
champagnes exclusivos e despertará o 
desejo dos consumidores, agradando os 
paladares mais exigentes. Os rótulos da 
Armand de Brignac estarão disponíveis 
para compra em todo o país, tanto em 
lojas especializadas quanto no e-com-
merce da Domno Importadora.

“Com a chegada da Armand de 
Brignac ao Brasil, a Domno Importado-
ra se consolida ainda mais no mercado 
brasileiro, fortalecendo o seu portfólio 
com produtos da mais alta qualidade”, 
ressalta Jones Valduga, diretor de im-
portação do grupo Famiglia Valduga. 
“Nosso propósito é oferecer rótulos de 
diferentes nacionalidades e complexi-
dades para o consumidor brasileiro, 
com o objetivo de aproximá-lo de reno-
madas marcas mundiais”, finaliza.

Os três rótulos da Armand de Brig-
nac estarão disponíveis para comprar 
por meio do e-commerce da Domno Im-
portadora (www.famigliavalduga.com.
br) ou em lojas especializadas. 

Sobre a Domno
Localizada na cidade de Garibal-

di (RS), a empresa faz parte do grupo 
Famiglia Valduga. É elaboradora de es-
pumantes Ponto Nero e Ponto Nero Ce-
lebration, já reconhecidos pelo consu-
midor por sua qualidade e elegância, e 
importadora de vinhos finos, trazendo 
com exclusividade para o Brasil concei-
tuados rótulos de diferentes nacionali-
dades.

Integram seu portfólio de importa-
dos as vinícolas argentinas Bodega Vis-
talba e Bodega Argento; as marcas Yali e 
Kalfu da Viña Ventisquero e Maquis do 
Chile; o grupo Enoport, de Portugal; An-
toine Moueix, da França; Tinedo, Fron-
taura y Victoria e Nexus, da Espanha, 
Renwood dos Estados Unidos e as viní-
colas Baglio di Pianetto, Dievole, Pietro 
Rinaldi, Principe Corsini, Podere Brizio, 
Varvaglione Vigne & Vini, Mastrojanni e 
Monte del Frá, da Itália.

 A Domno Importadora anuncia que trará com exclusividade três rótulos da
conceituada e premiada bebida para o país

Marcus James em novas e exclusivas garrafas
Rótulo Aurora Reserva Merlot, o tinto brasileiro da prova do MasterChef 
realizada na Serra Gaúcha, será um dos destaques do estande

A Vinícola Aurora, a maior e a 
mais premiada do Brasil nos con-
cursos internacionais, participa 
mais uma vez da maior feira do va-
rejo nacional e apresenta novida-
des que vão chamar a atenção do 
consumidor nas gôndolas: as novas 
e exclusivas garrafas na consagrada 
linha de vinhos Marcus James.

Em seu estande, instalado no 
Pavilhão Vermelho na rua Q9, a Au-
rora receberá os clientes de todo o 
Brasil com todas as suas marcas de 
vinhos brancos, tintos, espuman-
tes, frisantes e sucos de uva. Entre 
elas, a linha de vinhos finos Aurora 
Reserva, que contempla o famoso 
Aurora Reserva Merlot, o vinho 
tinto brasileiro selecionado pela 
direção do MasterChef Brasil para 
a prova coletiva da competição re-
alizada na Serra Gaúcha.

O Aurora Reserva Merlot, que 
acaba de ganhar a medalha Duplo 
Ouro no Concurso Mundial de Bru-
xelas Edição Brasil, foi o tinto para 
o qual as equipes tiveram que criar, 
cada uma, o prato principal para 
harmonizar.

Estarão presentes o presiden-
te, Itacir Pedro Pozza, o diretor-
-geral, Hermínio Ficagna, gerentes 
e representantes de todo o Brasil, 
e demais profissionais da vinícola 
para atender a questões de todas 
as áreas.

A Vinícola Aurora é líder no 
mercado brasileiro em sucos de 

uva integrais (marcas Aurora e 
Casa de Bento), em vinhos finos 
(marcas Aurora, Marcus James, 
Saint Germain, Clos des Nobles) e 
em coolers (Keep Cooler, Classic e 
Black). Com seus espumantes (mar-
cas Aurora e Aurora Procedências, 
Marcus James, Conde de Foucauld 
e Saint Germain) conquista cada 
vez mais espaço e prêmios no ex-
terior. Com  portfólio composto 
por 13 marcas e mais de 200 itens, 
a Aurora exporta para mais de 20 
países.

Marcus James com novas 
garrafas

A consagrada linha de vinhos 
finos Marcus James ganha novas 
garrafas, com design elegante e 

A Vinícola Aurora é líder no mercado brasileiro em sucos de uva integrais

contemporâneo, produzidas pela 
Verallia  Brasil, com exclusividade 
no Brasil para a Vinícola Aurora.

As novas garrafas valorizam 
ainda mais esses vinhos, sempre 
bem aceitos por uma grande par-
cela dos consumidores, pela sua 
qualidade e por serem fáceis de 
beber e de harmonizar com as 
diversas situações de consumo. A 
linha de vinhos finos Marcus James 
que chegará ao mercado nas novas 
garrafas é composta pelos rótulos 
Chardonnay, Riesling e Sauvignon 
Blanc (brancos), Pinotage, Pinot 
Noir, Tannat, Cabernet Sauvignon 
e Merlot (tintos).

A marca Marcus James é en-
contrada também em espumantes 
finos (Brut e Demi-Sec) e nos fri-
santes Happy Hour branco e rosé.

“Empresa aliada à ExpoBento
estará em uma feira de solidez e
confiabilidade”, diz o diretor-geral

Dentro de pouco mais de um mês, 
começa a 27ª edição da ExpoBento, que 
terá cerca de 450 expositores participan-
tes e mais de 200 mil visitantes esperados 
para conferir as atrações. A feira acontece 
de 08 a 18 de junho, presenteando o pú-
blico com novidades, que dentre elas se 
destacam: o ‘Buona Forechetta’, projeto na 
área gastronômica; o ‘Quer Casar Comigo’, 
o ‘Salão Fenavinho’ e a presença da dupla 
Maiara e Maraísa. A ExpoBento é conside-
rada a maior feira multissetorial do país. O 
diretor-geral, Roger Bellé comenta sobre 
os desafios de organizar a feira.

“Sem dúvida assumir a organização 
da ExpoBento é um desafio muito grande, 
mas recompensador. Trata-se de um traba-
lho contínuo, que está sendo feito ao lon-
go dos anos, sempre com muita respon-
sabilidade e comprometimento, e precisa 
ter uma continuidade à altura. Os desafios 
a cada edição se renovam”, comenta. Os 
desafios na realização da feira, compre-
ende apresentar um evento atrativa ao 
público, ao mesmo tempo, de acordo com 
as palavras de Bellé, altamente rentável ao 
expositor. “A combinação ideal é oferecer 
um encontro que, além de lazer e entrete-
nimento, proporcione vendas e um exce-
lente resultado para aquelas empresas que 
aliaram a sua marca a ExpoBento”, explica.

O sucesso da feira, segundo Bellé, 
tem ligação com o trabalho em equipe. ” 
Um ponto fundamental diante desse obje-
tivo, que merece total reconhecimento e 
destaque, é a atuação em equipe. Some-se 
a isso o fato de a ExpoBento contar com 
apoio de uma instituição centenária - o 
CIC-BG, entidade promotora que avaliza e 

dá suporte para todo esse trabalho”, co-
memora.

Negócios em tempos de crise
Segundo o diretor-geral, o processo 

de contenção de despesas é inerente ao 
momento econômico em que o Brasil está 
passando. Para ele, em um cenário de in-
certezas, é natural que o primeiro impulso 
de muitas empresas é preservar a receita, 
cortando ações que envolvem custo.  “A 
feira é uma oportunidade de fomentar ne-
gócios e desenvolver novas parcerias que 
continuaram gerando resultados mesmo 
após os onze dias do encontro. Quem alia 
sua marca a ExpoBento está colocando a 
empresa em uma feira de solidez e confia-
bilidade inquestionáveis, que a tornam o 
maior encontro multissetorial de negócios 
do Brasil já há quase 30 anos”, afirma.

Na explicação de Bellé, ao longo de 
um ano de trabalho, a ExpoBento constrói 
uma grade de programação atrativa, capaz 
de mobilizar um público qualificado – ou 
seja, clientes em potencial para que cada 
empresário apresente seu mix de produ-
tos e serviços e ganhe clientes. “Sem dú-
vida essa é uma oportunidade como pou-
cas para o crescimento de um negócio”, 
salienta.

O crescimento da feira
Bellé se orgulha ao lembrar a histó-

ria da ExpoBento, a feira que nas palavras 
dele, cresceu e se desenvolveu junto com 
o município de Bento Gonçalves. Conside-
rada a maior feira multissetorial do Brasil, 
inclusa no calendário oficial de eventos 

do estado do Rio Grande do Sul, traz, ao 
longo de sua história, o espírito empre-
endedor do povo de sua cidade. Aliado 
a esse fator, tem condição relevante en-
quanto promotora do desenvolvimento 
econômico local, gerando empregos e 
negócios para empresas locais, fomentan-
do o turismo, entre outras contribuições. 
“Outro aspecto de grande relevância é o 
compromisso social da ExpoBento para 
com Bento Gonçalves. Esse é um trabalho 
que, muitas vezes, fica nos bastidores, 
mas envolve o apoio a diversas ações co-
munitárias, projetos e entidades assisten-
ciais do município – um compromisso que 
fazemos questão de manter como forma 
de devolver para a cidade todo o carinho e 
acolhida que sempre demonstraram para 
com a feira”, garante.

Diretor geral Roger Bellé
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Bento Snakes confirma participação 
na Liga Nacional
Equipe disputa a competição pelo segundo ano consecutivo

O Bento Gonçalves Snakes irá 
participar da Liga Nacional. Após um 
ano adquirindo experiência em com-
petições oficiais, a equipe bento-
-gonçalvense agora almeja alcançar 
patamares maiores no cenário na-
cional do futebol americano, visan-
do conquistar o acesso à Superliga. 

Em 2016, o Snakes estreou na 
Liga Nacional, enfrentando equipes 
tradicionais do esporte, proporcio-
nando a cada jogo grandes experi-
ências para a evolução do clube. Em 
uma chave bastante complicada, a 
equipe gaúcha, comandada na época 
pelo Head Coach Gustavo Rech, con-

quistou apenas uma vitória, derro-
tando o Curitiba Lions em seus do-
mínios pelo placar de 22 a 0. 

Para esse ano, o presidente 
do clube, Rodolfo Pizzi, escolheu 
disputar competições de alto nível 
para dar prosseguimento a evolu-
ção gradativa da equipe.

“Não temos interesse de parti-
cipar de competição intermediária 
ou abaixo da Liga Nacional. Nosso 
objetivo é sempre disputar com 
equipes preparadas e mais fortes. 
Nós temos realmente condições 
de estar em uma competição de 
nível superior”, ressalta o presi-

dente.
Segundo Pizzi, a meta da equi-

pe de Bento Gonçalves será realizar 
uma campanha melhor que a do 
ano passado, visando conquistar, no 
mínimo, três vitórias na fase regular 
para chegar aos playoffs.

O presidente do clube também 
comentou sobre uma possível novi-
dade que poderá vir à tona em bre-
ve no Bento Snakes: “Estamos em 
negociação em um processo que, se 
confirmado, mudará todo o rumo 
do futebol americano para o nosso 
clube, que é, sem dúvida, pioneiro”, 
afirma.

Bento-gonçalvense é o novo
presidente da FGR
Fabiano Ferrari assume o cargo para
o biênio 2017/2018

A Federação Gaúcha de Rugby 
(FGR) tem um novo presidente para 
o biênio de 2017/2018. Trata-se do 
bento-gonçalvense Fabiano Ferrari, 
eleito no início do ano para inte-
grar o conselho administrativo da 
FGR.

Formado em Administração de 
empresas, Ferrari assume o cargo 
principal da Federação com a saída 
do atual presidente, Giancarlo Bris-
tot, tendo em vista a organização 
financeira e estrutural do Rugby no 
Estado.

Ferrari, antes de entrar na 
FGR, já atuava como jogador e 
no departamento comercial do 
Farrapos Rugby Clube.

Agora, ocupando o cargo de 
Presidente na Federação, com o 
apoio do gerente executivo Lu-
cas Toniazzo e do ativo Conse-
lho Administrativo, Fabiano dará 
ênfase à profissionalização da 
FGR e em questões financeiras, 
buscará patrocínios e apoio para 
seguir com a gradativa evolução 
do rugby no estado.

Presidente do clube almeja conquistar ao menos três vitórias na fase regular para chegar aos playoffs

Esportivo enfrenta São Luiz pela classificação
Alvi Azul ocupa a 4ª colocação do grupo e joga em Ijuí neste sábado, 06

O Esportivo está a uma partida de 
se classificar para a fase de mata mata da 
Divisão de Acesso. Neste sábado, dia 06, 
a equipe enfrenta o São Luiz (primeiro co-
locado do grupo) em Ijuí.

Em caso de vitória o Alvi Azul está 
matematicamenet classificado, porém 
se empatar ou perder dependerá de re-
sultados paralelos. O Esportivo soma 21 
pontos e ocupa a 4ª colocação do grupo. 
Na última terça-feira, 02, o Alvi Azul ven-
ceu o Brasil de Farroupilha em casa pelo 
placar de 2 a 0.

O jogo contra o Brasil
Na primeira etapa quem tomou con-

ta das ações da partida foi o Esportivo, 
que não demorou para abrir o marcador. 
Depois de um cruzamento para a área, 
Sapeka desviou sem chances para o go-
leiro adversário, anotando o primeiro da 
partida.

Depois disso o jogo ficou igual, 
mas sem muitas chances de gols. A única 
oportunidade foi no final novamente com 
Sapeka, que chegou a driblar o goleiro, 

mas não conseguiu efetuar a finalização.
Na segunda etapa o Esportivo vol-

tou melhor e novamente fez o gol cedo, 
desta vez com Zulu. Com o gol, o Brasil 
tentou sair em busca do empate, pois 
com o resultado, o time de Farroupilha 
deixaria a zona de classificação, e não de-
penderia só de si para avançar a segunda 
fase.

Nos minutos finais, ambos tiveram 
chances de gols, mas o placar foi inalte-
rado, terminando em 2 a 0 para os donos 
da casa.

ACBF se prepara para maratona 
de jogos em maio

O mês de maio será cheio para a 
equipe da Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF). O time laranja terá 
os jogos da Liga Nacional de Futsal, 
da Liga Gaúcha e da Copa Libertado-
res pela frente. O detalhe é que to-
das as partidas serão longe de casa. 
O time laranja percorrerá mais de 10 
mil km nesse período e, caso avance 
para a final da competição sul-ameri-
cana, no Peru, serão 11 jogos em 24 
dias.

A maratona laranja já começa 
nesta semana. No sábado, tem jogo 
pela LNF contra o Marreco, em Fran-
cisco Beltrão-PR. No dia 9, a ACBF 
enfrenta a ASIF, em Ibirubá, e no dia 
seguinte, encara o Sobradinho, na 
casa do adversário, ambos pela Liga 
Gaúcha.

No dia 11, a equipe laranja em-
barca novamente para o Paraná, onde 
terá mais dois jogos pela Liga Nacio-
nal. Os compromissos serão contra 
o Pato Branco, no dia 13, e contra 
o Copagril, em Marechal Cândido 
Rondon, no dia 16. Após o retorno, 
a delegação terá somente dois dias 
de descanso antes do embarque para 
o Peru.

Neste período de 24 dias, per-
correrá um longo caminho por terra 
e pelos ares. Nos jogos da LNF e da 
Liga Gaúcha, o time viajará de ônibus 

cerca de 3.656 km pelas estradas 
do sul do Brasil. Já a viagem de ida 
e volta para o Peru deverá conta-
bilizar mais 6.600 km de avião (le-
vando em conta um voo sem esca-
las). Ou seja, a ACBF irá percorrer 
aproximadamente 10.256 km no 
mês de maio. É o equivalente a 
uma viagem de avião entre Porto 
Alegre e Londres, na Inglaterra.

“Procuramos encaixar jogos 
da melhor maneira para não ter 
um desgaste tão grande na LNF e 
na Liga Gaúcha. A exceção é a Li-
bertadores que será um jogo atrás 
do outro”, afirmou o supervisor 
Lavoisier Freire Martins, que reali-
za o planejamento da equipe.

O dirigente diz que a ACBF 
tem priorizado todas as partidas 
com força máxima, no entanto, 
antecipou que irá recorrer à equi-
pe Sub-20 nessa maratona afim de 
reduzir o desgaste dos jogadores. 
“A gente está tentando programar 
bem principalmente agora que te-
mos estes jogos fora de casa.

No jogo em Sobradinho, pela 
Liga Gaúcha, vamos fazer um mis-
to entre o time principal e o Sub-
20 da ACBF. Vamos precisar fazer 
isso, pois no dia seguinte embar-
camos para o Paraná para os jogos 
em Pato Branco e Marechal”.
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Mulher fica presa nas ferragens no Goretti
Duas mulheres ficaram feri-

das num acidente no Goretti na 
madrugada da última quarta-feira, 
03. Elas estavam num automóvel 
Meriva, com placas de Bento Gon-
çalves.

O veículo trafegava no senti-
do Centro/Bairro, ao se aproximar 
de uma curva para esquerda, a 
condutora do veículo teria perdi-
do o controle e chocando violen-
tamente o lado da caroneira em 
um poste. A caroneira ficou presa 
nas ferragens esperando socorro.

Duas equipes de socorristas 
do Serviço de Atendimento Móvel 

Hotel Spa do Vinho é atacado
por criminosos

O Hotel Spa do Vinho (loca-
lizado no Vale dos Vinhedos) foi 
atacado por criminosos na noite de 
segunda-feira, dia 1º.

Na ação o vigilante e alguns 
hospedes foram rendidos, porém, 
os assaltantes deixaram o local an-
tes de concluirem o assalto.

Participaram da ação quatro 
homens encapuzados e fortemen-
te armados, que ao chegarem no 
hotel renderam um dos vigilantes, 
utilizando até mesmo o colete, re-
vólver e munições.

Logo em seguida, entraram 
na recepção do estabelecimento e 
mandaram os hóspedes deitar no 
chão. Eles arrombaram as portas 
de um banheiro, onde alguns hós-
pedes se esconderam. 

Alguns turistas conseguiram 
sair pela parte dos fundos do hotel 
e chamaram a polícia.

Como não conseguiram con-
trolar todas as pessoas, os bandi-

dos fugiram do local, levando um 
relógio e uma pulseira de um dos 
hóspedes do hotel.  Policiais da 

Brigada Militar fizeram buscas na 
região, mas não encontraram os 
criminosos.

de Urgência (SAMU) e Bombei-
ros compareceram no local para 
prestar socorro às vítimas, poste-
riormente encaminhadas ao hos-
pital Tacchini, o estado de saúde 
das envolvidas no acidente não 
foi informado.

A Brigada Militar registrou a 
ocorrência de trânsito.

Ao se aproximar de uma curva 
para esquerda, a condutora do 
veículo teria perdido o controle

Polícia apreende drogas na BR 470
A Polícia Rodoviária Federal 

apreendeu uma porção de subs-
tância com características de ma-
conha no último dia 02, por volta 
das 22h30 na BR 470, próximo ao 
Posto do Hélio.

O condutor tem 34 anos e es-

tava num automóvel UP.
O veículo foi entregue para 

um amigo e o indiciado encami-
nhado à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) para 
registro das ocorrência.

Dupla com mandado de prisão
é detida pela Brigada

Uma dupla com mandado de 
prisão foi presa em Garibaldi na 
última terça-feira, 02. A ação da 
Brigada Militar aconteceu por vol-
ta das 10h após receberem infor-
mações de que um veículo Vectra, 
placas de Bento Gonçalves estava 
estacionado na Travessa Cairú, com 
três indivíduos no interior.

Foi despachada uma guarnição 
para o endereço e ao chegar no lo-
cal, o carro saia do estacionamen-

to. Em abordagem confirmou-se 
que um homem de 21 e outro de 
39 anos, possuíam mandado de pri-
são pela 2ª Vara Criminal de Bento 
Gonçalves.

A dupla foi presa e encaminha-
da para a Delegacia de Polícia para 
o devido registro, sendo o carro 
encaminhado para o depósito cre-
denciado do Detran, pois também 
estava com o licenciamento venci-
do desde 2012.

Criminosos arrombam escritório 
no bairro Progresso

Criminosos arrombaram um es-
critório no bairro Progresso na última 
terça-feira, dia 02. A ação aconteceu 
na Rua Fiorelo Bertuol.

O cadeado de um portão foi da-

nificado e a porta arrombada de um 
escritório e do local furtaram uma im-
pressora, Notebook, smartv, frigobar, 
cafeteira, chaleira elétrica, celular, 
trena e aquecedor.

Homem tenta extorquir vítima e é preso
em flagrante
Criminoso exigia pagamento de R$ 100,00 para devolver objetos furtados

No último final de semana 
um homem foi preso em flagran-
te, quando tentava extorquir uma 
pessoa. De acordo com o registro 
policial, a tentativa de extorsão 
ocorreu por volta das 16h40min, 
na Rua Sete de Setembro, no bair-
ro Fenavinho. Um homem de 59 
anos tinha sido assaltado na noi-
te de sábado, 29, quando levaram 
sua carteira e seu celular.

Na tarde deste domingo, 30, 
ele recebeu uma ligação em sua 

casa do autor do assalto. O indi-
víduo pedia R$ 100,00 para devol-
ver o aparelho e seus documen-
tos.

A história
A vítima entrou em contato 

com a Brigada Militar e determi-
nou um local para fazer o paga-
mento ao ladrão. Ao chegar na 
Rua Sete de Setembro, a vítima 
encontrou o elemento e negociou 
a devolução dos documentos. 

Logo em seguida, os policiais mi-
litares chegaram e deram voz de 
prisão em flagrante ao indivíduo, 
que foi identificado como sendo 
Alexandre Genatta, de 32 anos. 
Com ele estavam os documentos 
e o celular da vítima assaltada.

Genatta foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), onde pres-
tou depoimento e posteriormente 
foi recolhido ao Presídio Estadual 
de Bento Gonçalves.

Poe captura foragido no Eucaliptos
O Pelotão de Operações Espe-

ciais da Brigada Militar capturou um 
foragido no bairro Eucaliptos. O ho-
mem tem 19 anos e é foragido desde 
5 de abril.

A ação do POE foi em patrulha-

mento ostensivo na representação ao 
crime no interior das vielas do bairro. 

O indivíduo foi abordado às 
16h20min e após consulta ao sistema 
foi constatado que era foragido do sis-
tema prisional.

Jovem é alvejado com dois
tiros na cabeça

Um jovem de 21 anos foi alve-
jado com dois tiros na cabeça no 
Municipal. O crime aconteceu na 
noite de quarta-feira, 03, quando 
a vítima foi atingida por dois tiros 
na cabeça e um nas mãos. A polícia 
não tem suspeitos da autoria dos 

disparos.
A vítima de 21 anos tem vários 

antecedentes criminais.  Socorristas 
do SAMU conduziram o jovem até o 
hospital. A Brigada Militar foi até o 
local realizou buscas  mas nenhum 
suspeito da autoria foi localizado.

Identificado corpo de jovem
encontrado em Pinto Bandeira

Um cadáver em avançado estado 
de decomposição, foi encontrado na 
Linha Silva Pinto Sul, interior do mu-
nicípio de Pinto Bandeira, no final da 
manhã desta terça-feira. A vítima foi 
identificada por Dulcinei Alves, com 
idade de 26 anos.

Ele estava desaparecido desde o 
dia 26 de março e no início desta se-

mana foi achado por um morador das 
redondezas, que estava trabalhando 
em sua propriedade e que, de ime-
diato, comunicou às autoridades da 
Segurança Pública.

A Brigada Militar e o Instituto Ge-
ral de Perícias e Polícia Civil de Bento 
Gonçalves estiveram no local fazendo 
o atendimento da ocorrência.

O veículo trafegava no sentido Centro/Bairro

Alguns turistas conseguiram sair pelos fundos do hotel e chamaram a polícia

Padre é preso por embriaguez, 
mas liberado após pagar fiança
Sacerdote de 52 anos é natural de Carlos
Barbosa e visitava familiares

Um padre foi preso por em-
briaguez na manhã de quarta-fei-
ra,03, mas após pagar fiança de R$ 
900,00, foi liberado. O sacerdote 
tem 52 anos e é natural de Carlos 
Barbosa.

Ele se deslocava em um Re-
nault Sandero, com placas de 
Bento Gonçalves, no sentido Gari-

baldi a Carlos Barbosa, quando foi 
abordado pelos policiais rodoviá-
rios federais na altura do acesso à 
Fenachamp, no km 228 da BR 470, 
por volta das 10h da manhã desta 
quarta, 3.

A informação é de que o padre 
estava indo visitar familiares na ci-
dade natal.



Cena do filme Os Smurfs e a Vila Perdida

Programação válida de 04/05/2017 
a 10/05/2017
Sujeita a alterações sem aviso 
prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia
Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!
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L’america Shopping
Sala 2
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias - 15:50h 
Dublado

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

Velozes e Furiosos 8 (2D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos)
Todos os dias - 
15h50min - Dublado

Agora que Dom e Letty estão em 
lua de mel e Brian e Mia se reti-
raram do jogo – e o restante da 
equipe foi exonerada – o time se-
gue com uma vida normal. Mas, 
quando uma mulher misteriosa 
(ganhadora do Oscar Charlize 
Theron) seduz Dom para o mun-
do do crime, ele parece não con-

seguir escapar e a traição das pes-
soas próximas à ele fará com que 
todos sejam testados de uma for-
ma como nunca antes foram. Das 
margens de Cuba e ruas de Nova 
York para as planícies geladas do 
mar do ártico, nossa tropa de eli-
te cruzará o globo para impedir 
que um anarquista desencadeie o 
caos.

Os Smurfs e a Vila 
Perdida (2D) (Duração 
1h30min/ Animação-
Família/ Livre)
Todos os dias 
21:15h, Dublado

Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo 
dos Smurfs têm uma função pre-
cisa na comunidade, menos ela. 
Indignada, ela parte em busca 
de novas descobertas, e conhece 
uma Floresta Encantada, com di-
versas criaturas mágicas. Enquan-
to isso, o vilão Gargamel segue os 
seus passos.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama / 12 
anos) - Todos os dias 
21:15h - Legendado

Depois de sofrer uma tragédia 
familiar, Mack Phillips (Sam Wor-
thington ) entra em uma profunda 
depressão, que o faz questionar 
suas crenças mais íntimas. Diante 
de uma crise de fé, ele recebe uma 
carta misteriosa que o convida 
para ir a uma cabana abandonada. 
Mack encontra então verdades 
significativas que transformarão 
seu entendimento sobre a tragé-
dia que abalou sua família e sua 
vida mudará para sempre.

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

Os Smurfs e a Vila Per-
dida (3D) (Duração 
1h30min/ Animação-Famí-
lia/ Livre)
Todos os dias  - 16h40min 
- Dublado

Shopping Bento
Sala 1
Guardiões da Galáxia Vol. 
2 (3D) (Duração 2h18/ 
Ação, Ficção Científica / 
livre) - Todos os dias
14h - Dublado
18h15 - Legendado

Agora já conhecidos como os Guar-
diões da Galáxia, os guerreiros via-
jam ao longo do cosmos e lutam 
para manter sua nova família unida. 
Enquanto isso tentam desvendar os 
mistérios da verdadeira paternida-
de de Peter Quill (Chris Pratt)

Velozes e Furiosos 8 (3D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos)
Todos os dias - 21h - Du-
blado

Sala 2
Os Smurfs e a Vila Per-
dida (2D) (Duração 
1h30min/ Animação-Famí-
lia/ Livre)
Todos os dias 
14h - Dublado

Velozes e Furiosos 8 (2D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos) - Todos os dias - 16h 
- Dublado

Guardiões da Galáxia Vol. 
2 (2D) (Duração 2h18/ 
Ação, Ficção Científica / 
livre) - Todos os dias - 21h 
- Dublado

Cartas de divulgação do filme Guardiões da Galáxia Vol. 2

Cena do filme A Cabana


