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Opinião da Gazeta
Quantas vezes é preciso repetir que é

falta de planejamento?
A situação de alagamento de al-

guns bairros e, inclusive o centro da 
cidade, é notória e corriqueira. To-
dos os anos, em qualquer época, há 
chuva intensa por algum período e o 
cenário é sempre igual, nos mesmos 
pontos críticos. Entra ano e sai ano e 
o órgão da defesa civil da prefeitura 
tem que correr atrás do prejuízo.

Agora a assessoria da prefeitu-
ra, promete, em nome do Prefeito 
Pasin que “ previsto um estudo de 
rotas alternativas para instalações 
de novas redes pluviais para desafo-
gar as já existentes e não sofrer no-
vos rompimentos”.

Deve de ser o mesmo estudo 
que a Secretaria de Agricultura pro-
meteu fazer para levantar as priori-
dades dos moradores do interior do 
município para desenvolver um pla-
no de ação para 20 anos.

Se Pasin em mais de cinco me-
ses sequer conseguiu empossar um 
secretário para responder pela agri-
cultura, vai fazer um levantamento 
para um “plano de ação” para os 
próximos 20 anos?

Como uma secretaria acéfala faz 
isto?

Os eleitores não podem ser 

coniventes com tanta besteira dita 
como grande verdade/promessa e 
fazer de conta que nada há.

Se uma prefeitura não consegue 
desentupir três bueiros na rua cen-
tral que alaga a cada chuvisco, o que 
esperar de “planos e estudos” a esta 
altura do campeonato?
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A empresa terceirizada da prefei-
tura não pagou todas as verbas traba-
lhistas de pelo menos 20 ex-funcioná-
rios demitidos em março junto com 
outros 60.

  Thiago Mayer e Arielson Rosa 
Oliveira, demitidos no mês de março 
da CCS Terceirização afirmam que 
ainda não receberam o fundo de ga-
rantia, nem o seguro desemprego. 
Na época, segundo eles, inúmeras 
pessoas foram informadas que seriam 
desligadas da empresa. Mayer, no en-
tanto, diz que uma funcionária tentou 
induzi-lo a assinar um documento, 
que seriam dos 30 dias retroativos. 

Segundo Mayer, o valor  que 
tem aindapara receber chega a R$ 
2800,00. 

Conforme Mayer, foi informado 
no dia da demissão que estaria den-
tro do quadro das mais de 80 pessoas 
que estavam sendo desligadas.  

Arielson Rosa Oliveira  conta que 
“faz três meses que saí da empresa e 
não recebi nem o fundo de garantia, 
nem o seguro. Eles informam que 
precisamos esperar alguns papéis. 
Estou desempregado sem receber”, 
lamenta.  

A Gazeta entrou em contato com 
a filial da empresa, em Bento Gonçal-
ves, e após, algumas insistências, a 
gerente da empresa, Joana da Costa, 

Demitidos em março, ex-funcionários de empresa terceirizada 
da prefeitura ainda não receberam parte de verbas trabalhistas
CCS Terceirização não teria realizado o pagamento por “problemas de caixa”, segundo gerente da filial em Bento Gonçalves  

aceitou em gravar entrevista. De acor-
do com Joana, apenas no mês de mar-
ço 80 funcionários foram demitidos, 
destes, 22 ainda não receberam parte 
das verbas trabalhistas. 

“Realmente tivemos problemas 
de caixa para quitar as rescisões, e 
ainda temos algumas pendências, 
mas pagamos quase todos. Até a me-
tade da próxima semana todos devem 
receber o restante das verbas, como 
o FGTS e o seguro desemprego”, ad-
mitiu.

A gerente garantiu que todos 
funcionários receberam a verba resci-
sória, e que a empresa tem que pagar 
apenas a multa do FGTS e providen-
ciar a liberação dos documentos para 
o seguro desemprego.  

A CCS conta hoje com um qua-
dro de aproximadamente 614 funcio-
nários.

O que diz o advogado
 do Sitracom

Vanderlei Zortea, advogado do 
Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliá-
rio de Bento Gonçalves, confirma que 
a CCS tem o hábito de demitir e con-
tratar diversas vezes. O advogado re-
vela que a empresa demora em torno 
de 20 dias para enviar as documenta-
ções de um funcionário demitido, o 

que segundo ele, pode ser feito em 
até três dias.

“Não é justificável o fato da em-

presa procastinar 20 dias para enviar 
uma documentação. Não é o proce-
dimento correto. O caminho para o 

funcionário que se sentir prejudicado 
é entrar na justiça contra a empresa e 
a prefeitura”, explica.  
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Em um contexto profissional, 
imagem pessoal é como o público 
nos percebe, e esta visão é impor-
tante que seja percebida adequa-
damente. Não se pode negar que 
o primeiro julgamento é o visual, a 
partir do visual podemos perceber 
a que grupo uma pessoa perten-
ce, se é cuidadosa ou não consigo 
mesma, se é calma ou agitada pelo 
modo de andar, sentar e falar, ou 
seja, fazemos logo um julgamento 
de alguém que muitas vezes nem 
conhecemos.

Se isto está certo ou errado, 
não sei, mas querendo ou não, se-
remos julgados pelo inconsciente 
da pessoa que nos vê. No mundo 
dos negócios, ter uma boa imagem 
pessoal tem muito valor e você 
pode ter grandes vantagens com 
isso. Não quer dizer que ser boni-
to é ter uma imagem positiva, na 
verdade existe uma grande diferen-
ça entre ser bonito e ter uma boa 
aparência.

Uma pessoa pode estar dentro 
dos padrões de beleza estabele-
cidos pela nossa sociedade e não 
ter uma boa imagem pessoal, o 
que quer dizer que ela pode usar 
roupas amassadas ou inadequadas 
para a ocasião, ter falta de cuida-
dos pessoais como unha ou barba 
mal feita, postura inadequada com 
as pessoas, etc.

 Já uma pessoa de boa imagem 
é aquela que pode não possuir uma 
beleza padrão, mas tem um bom 
corte de cabelo, postura ao lidar 
com as pessoas, unhas em dia e 
roupas em ordem. A sua imagem 
pessoal é o seu cartão de visita, ela 
precisa se adequar para a ocasião 
em que você se encontra, sem es-
quecer seu estilo e seu gosto.

Podemos fazer uma analogia 
com a imagem pessoal e a embala-
gem de um produto. Quando você 

vai ao supermercado para com-
prar um produto enlatado e você 
vê um produto com a embalagem 
amassada, rasgada, mal cuidada e 
ao lado o mesmo produto em exce-
lente estado, limpa, inteira e com 
tudo em dia. Qual você escolhe? 
Dificilmente levamos para a casa a 
“pior”, compramos a que está in-
teira e bem apresentável, mesmo 
sabendo que o conteúdo é o mes-
mo.

Nós profissionais, não somos 
diferentes, somos um produto, 
possuímos conhecimentos, habi-
lidades, técnicas e outras quali-
dades, o nosso consumidor são 
as empresas, que contratam os 
nossos serviços. Se a sua “emba-
lagem”, ou seja, imagem, não esti-
ver condizente com o profissional 
que você está tentando vender, 
dificilmente será contratado. A sua 
imagem é a primeira informação 
que o seu cliente, contratante ou 
o interessado em comprar os seus 
serviços tem de você.

É verdade que uma embala-
gem sem conteúdo não tem muita 
força, mas sem uma boa imagem 
pessoal, dificilmente terá mais 
que um primeiro contato. Nos dias 
atuais, com a concorrência que en-
frentamos, não basta sermos óti-
mos profissionais, precisamos tam-
bém parecer ótimos profissionais.

Para as empresas, a imagem 
pode afetar o seu ganho financei-
ro. No ranking anual da revista For-
tune, nas empresas mais admiradas 
se encontrou uma relação entre a 
imagem da empresa e seus lucros. 
Ter uma boa imagem pessoal é 
mais que ter uma boa aparência. 
É possuir um conjunto de postu-
ras como ética, responsabilidade, 
simpatia, entre outros fatores, que 
contribuem para uma imagem es-
tratégica no mundo dos negócios.

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

Como ter uma 
imagem  pessoal
estratégica no 
mundo dos 
negócios?

A ExpoBento 2017 colocou 
como prioridade de sua 27ª edição 
o investimento em segurança. A 
maior feira multissetorial do Brasil, 
que ocorre de 8 a 18 de junho, con-
tará com monitoramento externo e 
oito câmeras que serão instaladas 
no pórtico de acesso para obser-
var veículos que chegam e saem 
do parque e na movimentação nas 
redondezas.

A Feira terá uma equipe de 
45 pessoas para cuidar do esta-
cionamento e orientar no fluxo de 
veículos, com o suporte de seis vi-
gilantes, sendo quatro a bordo de 
motocicletas, em sistema de ronda 
permanente. Além disso, a Brigada 
Militar e o Departamento Municipal 
de Trânsito (DMT) vão organizar e 
agilizar o tráfego nas vias de aces-
so ao parque, a ERS-444 e as aveni-
das Marechal Humberto de Castelo 
Branco e Sete de Setembro.

Dentro do Parque de Eventos, a 
ExpoBento contará com 214 câme-
ras de monitoramento, das quais 
190 estão disponibilizadas no in-
terior dos seis pavilhões. Outras 
16 serão posicionadas no hall de 
acesso. Ali, uma empresa privada 
dará suporte à organização no con-
trole do fluxo de pessoas e fará a 
segurança em cada portão dos pa-
vilhões.

“A quantidade de seguranças 
internos está dimensionada con-
forme a necessidade de cada si-
tuação. Nos momentos de shows 
e nos finais de semana, em que a 
circulação de público é maior, orga-
nizamos o aumento no número de 
vigias no interior do Parque”, diz 
Daniel De Toni, diretor de Serviços 
da ExpoBento.

Os 450 expositores também 
estão recebendo orientações de 
como evitar situações de risco. A 
feira espera atrair um público supe-
rior a 200 mil visitantes este ano.

ExpoBento investe em monitoramento e segurança
Além de policiamento ostensivo, a feira terá 200 câmeras de segurança

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

3ª Vara Cível – Comarca de Bento Gonçalves. Prazo de: 20 dias. Natureza: 
Despejo – Falta de Pagamento – Fase de cumprimento de sentença Pro-
cesso: 005/1.12.0003890-4 (CNJ: . 0010903-06.2012.8.21.0005). Autor: 
Helio Paganin. Réu: João Alex Casali Elessaldes e outros.
Obejto do edital: INTIMAÇÃO do executado João Alex Casali Elessaldes 
para pagar o débito fixado no processo acima referido, no valor de R$ 
136.928,34, atualizado desde 10/09/2013, acrescido de custas, se houver, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo do presente 
edital, que fluirá da data da sua publicação. Não ocorrendo pagamento vo-
luntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 
10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10 % (dez por cento). 
Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os 
honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pa-
gamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o (a) 
executado (a), independente de penhora ou nova intimação, apresente sua 
impugnação, bem como será expedido mandado de penhora e avaliação, 
seguindo-se os atos de expropriação.

Bento Gonçalves, 23 de maio de 2017.
SERVIDORA: Joselaine Müller, Oficial Escrevente. JUÍZA: Christiane 

Tagliani Marques. 

Considerado um dos maiores 
festivais de música de rua do Brasil, 
o Festival Brasileiro de Música de 
Rua - Ano 6 - anuncia nova etapa. 
Com o tema “Amor Pela Música”, 
diferentes cidades da Serra Gaúcha 
receberão o Festival. A primeira 
a ser palco é a capital do vinho, 
Bento Gonçalves. O Festival vai 
acontecerdomingo, dia 11, na Rua 
Coberta, a partir das 14h, com 12 
atrações musicais, feirinha criativa, 
food trucks e cerveja artesanal.

 Pelo quarto ano em Bento 
Gonçalves, além da programação 
na Rua Coberta, o Festival Brasi-
leiro de Música de Rua também 
irá promover outras atividades na 
cidade. No dia 1º de junho será a 
vez do encontro da Incubadora da 
Música, com a palestra “Viver de 
Música - O Negócio da Música” no 
Sesc de Bento Gonçalves, ministra-
da pelo produtor e músico Luciano 
Balen. Já, no dia 8 de junho serão 
realizadas palestras sobre musicali-
zação e cultura hip hop em escolas 
durante o dia e, às 18h, concerto 
com o grupo Ária Trio no Shopping 
Bento.

 A programação de domingo, 

dia 11, na Rua Coberta, apresenta 
como marca a diversidade de gêne-
ros, com artistas de diferentes ver-
tentes. O público poderá conferir 
o som do DJ Muzak, o projeto De 
Boni & Henz, o rock da banda Bar-
dos da Pangeia, o rapper Chiquinho 
Divilas, o DJ Zonatão, o violonista 
Giovani Stormoviski, as cantauto-
ras gaúchas Vic Limberger e Lela 
Rosanelli, o guitarrista do metal De 
Ros, o instrumental dos pampas da 
YANGOS, o eletrônico dançante do 
CCOMA e a psicodelia jovem da Ca-
tavento. A programação é gratuita 

Festival Brasileiro de Música de Rua 
movimenta Bento Gonçalves

e também contará com Feirinha 
Criativa, Food Truck e Cerveja Ar-
tesanal. Programe-se e participe.

 O Festival Brasileiro de Mú-
sica de Rua - Ano 6 - Integração 
Regional é financiado pelo Pró-
-Cultura RS - Secretaria de Esta-
do da Cultura, Turismo, Esporte 
e Lazer do Rio Grande do Sul. A 
etapa Serra Gaúcha também será 
realizada em Gramado dia 22 de 
julho, Garibaldi dias 22 e 24 de 
setembro e Flores da Cunha dias 
20 e 22 de outubro. 
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Com 17 ações tramitando con-
tra a taxa de serviços urbanos co-
brada pela prefeitura nos carnês 
do IPTU  dos últimos cinco anos, 
a jovem advogada Camila Paese 
Fedrigo já tem três delas julgadas 
procedentes pela  Comarca de Ben-
to Gonçalves em menos de 60 dias 
depois de entrar com ação.

O Município de Bento Gonçal-
ves, por força da Lei Municipal nº 
106/2006, instituiu a cobrança da 
“Taxa de Serviços Urbanos” que 
englobava, em um único valor, os 
serviços de Coleta de Lixo e de 
Conservação e Limpeza Pública, 
sem individualizar o valor cobrado 
sob cada rubrica, tendo um único 
fato gerador.

Com as ações, foi julgado pro-
cedente o pedido de ressarcimen-
to, que vai até R$ 2 mil reais por 
imóvel em cada ano que foi co-
brada a taxa. Os valores totais de 
devolução podem chegar a 20 mil 
reais, dependendo da quantidade 
de imóveis. A advogada esclarece 
que cada caso depende do valor da 
taxa cobrada do imóvel e a justiça 
tem “condenado o Município à res-
tituição dos valores indevidamente 
pagos, referentes aos últimos cinco 
anos anteriores ao ajuizamento, 
além daqueles vincendos, s atuali-
zados pelo IGP-M e acrescidos de 
juros de mora de 1% ao mês”.

“A taxa, por previsão constitu-
cional, art. 145, II, da Constituição 
Federal, é tributo exigido em razão 
do exercício do poder de polícia 
ou pela utilização, efetiva ou po-
tencial, de serviços públicos espe-
cíficos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua dispo-
sição. Ou seja, somente pode recair 
sobre serviços públicos específicos 
e divisíveis, como contraprestação 
realizada pelo contribuinte por ser-
viço prestado ou colocado à dispo-
sição deste. Na mesma direção, os 
artigos 77 e 79 do Código Tributá-
rio Nacional”, destaca a advogada 
ouvida pela Gazeta.

“Assim, fácil verificar que o 
Município de Bento Gonçalves, ao 
efetuar a cobrança sob a denomina-
ção de “Taxa de Serviços Urbanos”, 
incluindo sob tal rubrica os serviços 
de Coleta de Lixo e de conservação 
e Limpeza Pública, - esclarece  Ca-
milaFedrigo - extrapolou os limites 
legais e constitucionais que ampa-
rariam a tributação efetivada, quan-
do não é possível individualizar e 
dividir a cobrança por serviços de 
conservação e limpeza pública”.

A advogada ressalta que a taxa 
de coleta de lixo proveniente de 
bens imóveis já foi objeto de am-
pla análise nos tribunais, restando 
pacificada a constitucionalidade 
da cobrança, desde que exclusiva, 

Justiça dá sentenças fa-
voráveis aos processos 
de devolução de taxas
cobradas no carnê do 
IPTU

o que não é o caso do município 
de Bento Gonçalves, que cobrava a 
taxa cumulada com outros serviços.

“ No ponto, dispõe a Súmula 
Vinculante 19 do Supremo Tribu-
nal Federal: “A taxa cobrada exclu-
sivamente em razão dos serviços 
públicos de coleta, remoção e tra-
tamento ou destinação de lixo ou 
resíduos provenientes de imóveis, 
não viola o artigo 145, II, da Consti-
tuição Federal.”

Isso porque se a cobrança fosse 
ligada aos serviços de coleta e des-
tinação de lixo ou resíduos prove-
nientes de imóveis, não violaria o 
artigo 145, II, da CF; entretanto, ao 
englobar, em um único valor, tam-
bém os serviços de Conservação e 
Limpeza Pública,  destaca a advoga-
da,   “afronta a Constituição Federal 
e a Súmula Vinculante 19, afastan-
do, com isso, a possibilidade de 
efetuar a cobrança por tal rubrica”.

Segundo a advogada, os car-
nês de IPTU não deixam dúvidas 
de que realizada cobrança única, 
não discriminada, englobando to-
dos os serviços, é indevida para 
a cobrança da “Taxa de Serviços 
Urbanos” na forma como prevista 
na Lei Municipal 106/2006. “Não é 
possível sequer manter a cobrança 
pelo recolhimento de lixo, quando 
não individualizada, levando ao 
acolhimento do pedido totalmente 
pelos juízes, tendo sido declarada 
a inexigibilidade da cobrança, e a 
consequente restituição dos valo-
res pagos, em sua totalidade, pelo 
último quinquênio”.

A advogada esclarece que 
ainda há tempo de entrar com as 
ações, enquanto o Ministério Públi-
co não promove uma ação coletiva 
para defender os interesses da po-
pulação bento-gonçalvense como 
um todo.

A advogada Camila Paese Rodrigues

Unificado prepara a 4ª edição 
do aulão de leituras obrigatórias 
UFRGS 2018
Evento acontece no dia 24 de junho, integrando professores do Unificado e 
também da UFRGS

O Unificado Bento já começou a 
preparação para o vestibular da UFR-
GS 2018. Destaque entre os melhores 
cursinhos pré-vestibular do Estado, a 
instituição está preparando um evento 
com mais de oito horas de duração. No 
dia 24 de junho acontece a 4ª edição do 
Aulão de Leituras Obrigatórias UFRGS 
2018. Cerca de 400 alunos devem par-
ticipar do evento, que além de contar 
com professores do Unificado, terá a 
participação de docentes da UFRGS.

Na programação do dia 24, o des-
taque é para as 11 obras das leituras 
obrigatórias. Os alunos poderão presti-
giar também o melhor da época de Ouro 
da música brasileira. Com o tema, “Elis 
e Tom”, haverá uma aula sobre as obras 
de dois doas maiores artistas da música 
brasileira. Professores da instituição es-
tarão interpretando letras de Tom Jobim 
e Elis Regina. De acordo com o diretor 
do Unificado Bento, Vagner Cruz, é a 
oportunidade para quem busca desta-
que no vestibular 2018.

“Nesse dia haverá muitas surpresas 
e será a oportunidade de aproveitar a 
presença de professores extremamente 
qualificados para iniciar a preparação 
para o vestibular deste ano. Será um dia 
de troca de conhecimento e contatos. 
É importante dizer que haverá também 
Food Trucks, já que o evento acontecerá 
de manhã e na parte da tarde”, afirma.

O Unificado, ao longo dos anos 
conquistou um lugar de destaque na 
Serra, e não por acaso. Cruz apostou 
desde o início nos melhores profissio-
nais do Estado, buscando sempre a ino-
vação. Com essa força, o unificado traz 
de forma inédita para Bento Gonçalves 
o curso preparatório para o instituto fe-
deral. As aulas começaram nesta quinta-
-feira, dia 1º, e seguem até a prova, ain-
da sem data definida. O foco é para os 
alunos do 9º ano. As aulas acontecem 
nas segundas, quartas e sextas-feiras.

As leituras obrigatórias
A UFRGS divulgou no dia 30 de 

março, a relação de leituras obrigató-
rias para o Concurso Vestibular 2018. 
As novas obras que passam a integrar a 
lista são: os livros A máquina de fazer 

espanhóis, de Valter Hugo Mãe; Quarto de 
despejo, de Carolina Maria de Jesus; Diá-
rio da queda, de Michel Laub; e o álbum/
disco Elis & Tom, de 1974.

O texto de Carolina Maria de Jesus 
traz à lista de leituras obrigatórias uma 
autora que representa a mulher negra, 
excluída, que durante muitos anos não 
apareceu na Literatura. Além disso, trata-
-se de uma escrita em que a mulher é pro-
tagonista, dona da própria voz.

“O Concurso Vestibular verifica os 
conhecimentos dos estudantes, mas tam-
bém indica o caminho a seguir no Ensino 
Médio. É importante pensar a lista de lei-
turas obrigatórias por esse aspecto”, co-
menta a professora de Literatura Marcia 
Ivana.

Michel Laub, gaúcho de Porto Ale-
gre, representa na lista a Literatura Con-
temporânea, de grande aproximação ao 
público do Ensino Médio: jovem e urba-
no. O português, nascido em Angola, Val-
ter Hugo Mãe atende a uma característica 
da lista de incluir autores tradicionais e 
contemporâneos em língua portuguesa. 
Mãe tem como tema de sua obra a identi-
dade dos portugueses.

Mantendo a presença de um álbum, 
a lista traz neste ano o Disco Elis & Tom, 
de 1974. A inclusão desta obra, que tem 
imenso valor artístico, reforça a concep-
ção da canção como literatura, além de 
destacar a ideia de álbum como obra 
pensada em um todo, não como músicas 
avulsas. O disco original de 1974 envolve 

duas figuras importantíssimas da músi-
ca brasileira, Elis Regina e Tom Jobim, e 
ainda contém várias letras de Vinicius de 
Moraes.

Permanecem na relação:
Erico Verissimo - O Continente;
Chico Buarque e Paulo Pontes - Gota 

d’Água;
Caio Fernando Abreu - Morangos 

Mofados;
Clarice Lispector - A Hora da Estrela;
Fernando Pessoa – Coletânea: 1. 

Autopsicografia; 2. Isto; 3. Pobre velha 
música; 4. Qualquer música; 5. Natal...Na 
província neva; 6. Ela canta, pobre ceifei-
ra; 7 Não sei se é sonho, se realidade; 8. 
Não sei quantas almas tenho; 9.Viajar! 
Perder países!; 10. Liberdade; 11. Lá fora 
vai um redemoinho de sol os cavalos do 
carrossel... (poema V de Chuva Oblíqua); 
12. O maestro sacode a batuta (poema 
VI de Chuva Oblíqua); 13. Padrão (Men-
sagem); 14. Noite (Mensagem); 15. O 
infante (Mensagem); 16. Mar português 
(Mensagem); 17. Nevoeiro(Mensagem);

Aluisio Azevedo- O Cortiço
Machado de Assis - Dom Casmurro
Pe. Antônio Vieira Sermão pelo Bom 

Sucesso das Armas de Portugal Contra as 
de Holanda; Sermão da Sexagésima; Ser-
mão de Santo António aos Peixes.

A UFRGS renova anualmente a lis-
tagem com a inserção de quatro títulos 
e a exclusão de outros quatro. A lista 
completa pode ser acessada na página 
do Vestibular.

O Unificado, ao longo dos anos conquistou um lugar de destaque na Serra, e não por acaso

O Município de Bento Gonçalves, por força da 
Lei Municipal nº 106/2006, instituiu a
cobrança da “Taxa de Serviços Urbanos” 
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A chuva constante que tem caído 
em quae todos os estados do Brasil 
nos últimos dias tem causado nanos 
em muitos bairros da cidade.  Segun-
do a Defesa civil, foram constatadas 
inundações nos bairros: Municipal, Eu-
caliptos, Zatt, Vila Nova II, Ouro Verde 
e Fátima. De acordo com o Coordena-

dor da Defesa Civil, Thiago Fabris, as 
regiões afetadas estão sendo monito-
radas, e não estão descartados novos 
deslizamentos.

“Estamos procurando possíveis 
pontos de deslizamentos para serem 
realizadas avaliações. Um  morador 
do bairro Fátima perdeu móveis e 

Seis bairros sofreram inundações nos últimos dias
Coordenador da Defesa Civil não descarta o risco de novos deslizamentos

roupas com as chuvas, mas ainda na 
sexta conseguimos as doações que 
ele precisava. Nas demais casas atin-
gidas pela chuva, não tiveram perdas 
expressivas”, diz.

O tempo instável, e a chuva, que 
segundo previsões, deve persistir pe-
los próximos dias, segundo Fabris,  

dificulta os trabalhos da defesa civil. 
“Os problemas foram resolvidos mo-
mentaneamente, e estamos em alerta”.

Segundo a assessoria de imprensa 
da prefeitura, está previsto um estudo 
de rotas alternativas para instalações 
de novas redes pluviais para desafogar 
as já existentes e não sofrer novos rom-

pimentos. “Serão realizadas maiores 
fiscalizações do projeto e das insta-
lações das redes pluviais dos novos 
bairros para evitar problemas futuros” 
promete a assessoria em nome do Pre-
feito Pasin.
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(2)XR 250 Tor-
nado 2005 
vermelha com 
35.000 km. 
Toda original 
com baú, nunca 
usada em trilha, 
moto toda revi-
sada. Valor R$ 
6.500,00. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (054) 
8129-9109

(2) Vendo 
Burgman AN 
125, ano 2008, 
24.000 km. Só 
2.500,00. Do-
c u m e n t a ç ã o 
em dia. Tratar 
pelo fone: (54) 
9931-9091 ou 
9995-1112.

(2) Vendo moto 
YBR Factor 
2010 vermelha, 
única dona, to-
das revisões 
em dia, 10 mil 
km, nunca foi 
batida. Fone: 
(54) 9611-0671.

(2) Vendo moto 
Susuki Intru-
der 125, úni-
co dono, baixa 
quilometragem. 
R$ 3.900,00. 
Tratar pelo 
fone (54) 9997-
9002.

(2) Vendo 
moto CG125 
Honda ES, 
2012, 50.000 
mk. Valor R$ 
4.500,00. Infor-

( 4 ) Ve n d e - s e 
a p a r t a m e n t o 
de 2 dormitó-
rios, sala com 
sacada, cozi-
nha, banheiro, 
área de servi-
ço separada, 
com garagem. 
Bairro Progres-
so. Valor R$ 
2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 , 
mas aceito pro-
posta e aceito 

veículo no ne-
gócio, sem res-
trições. Conta-
to: 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. Entrega 
em dezembro 
de 2014. Pré-
dio revestido 
em pastilha 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, chur-
rasqueira, ga-
ragem e demais 
dependências, 
com 115,43m2 
de área total, 
5º andar, exce-
lente localiza-
ção, no Centro 
de Nova Pra-
ta. Valor: R$ 
2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo fone: 
54 – 99913-
2331 (Whats), 
com Orides. 

(3)Vendo ou 
troco ap. no bo-
tafogo 2 quar-
tos sendo 1 
suíte, garagem 

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

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

(1) Vendo vo-
lante para As-
tra, mas serve 
em diversos 
carros da GM. 
Usado mas em 
bom estado 
R$120,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo 4 
frisos para Ka 
ou Fiesta duas 
portas. Já vem 

mações tratar 
pelo fone (54) 
9137-9265.

(2) Moto Fa-
zer 250 preta 
06 completa 
injeção eletrô-
nica e partida, 
única dona, 
com 30 mil km, 
motor com ga-
rantia. 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 va-
lor. Valor R$ 
10.800,00. Li-
gar no fone: 
(54) 9604-8686 
, falar com An-
dré.

(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 tratar 
pelo fone: (54) 
9636-3320.

(4)Vendo moto-
cicleta CB 500. 
À vista. Conta-
to: 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, esta-
do de novo. R$ 
11.500,00. Mo-
tivo da venda 
doença. Fone: 
(54) 3452-

2107.

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

(2) Vendo moto 
CB 300 ano 
2012, ótimo 
estado, bai-
xa 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.
Oferecemos re-
compensa para 
quem tiver in-
formações (54) 
9114-2534.

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

para 2 carros, 
mobiliado- ven-
da Direta. tel. 
99965 7733.

(2) Vendo Apar-
tamento na 
planta no últi-
mo andar (8º 
Andar) com 
173,51m² priva-
tivos no Humai-
tá edifício Pe-
dro Rosa com 
3 vagas para 
garagem, com 
1 suíte com es-
pera para Hidro 
e sacada em 
“L” com 36m², 
2 dormitórios, 
banheiro social, 
escritório, la-
vabo no living, 
churrasqueira, 
p o r c e l a n a t o , 
água quen-
te, split e ges-
so. Valor R$ 
550.000,00 ou 
R$ 110.000,00 
de entrada mais 
financiamento 
até a entrega 
das chaves ou 
quitação com fi-
nanciamento ou 
recursos pró-
prios . 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 condomí-
nio baixo. Valor 
R$ 285.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9996-7288. 

(2) Apartamen-
to no centro na 
Rua Saldanha 
M a r i n h o 7 0 3 . 
Com 82,42m², 

prédio com 6 
unidades. Valor 
R$ 175.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 9905-
3135.

(2) Vendo apar-
tamento de 1 
dormitório com 
sacada, posi-
ção solar Oes-
te/Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² e 
57,41m² de área 
real total priva-
tiva. Valor: R$ 
165.000,000. 
Tratar pelos fo-
nes: 8168-0777 
ou 9106-8991.

com fita dupla-
-face R$60,00. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(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) 
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 
meses de uso 
e na garantia. 
Valor 800,00 
n e g o c i á v e l . 
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 pro-
postas. 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-
-falante 15, 
4 cornetas, 1 
módulo 3.600 
sem limites. 
R $ 6 0 0 , 0 0 . 
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 automo-
tivo JVC avx 
838 2 dono 
mais topo da 
JVC com USB 
bluetuf zero 
na caixa valor 
120,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 8417-
4695 ou (54) 
9 6 2 3 - 0 1 3 1 . 

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

Carta de
crédito caixa,
contemplada 
para imóvel.

Crédito 
227.311,00 
já tem pago 
25.000,00 

parcelas no valor 
de 1.527,00, 

estudo trocas. 
Fones para
contato:

051 980555703
051 3523 3351
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(1) ALUGA-SE: 
casa em condo-
mínio no bairro 
PROGRESSO, 
2 quartos, sala 
e cozinha con-
jugada, espa-
ço externo pri-
vativo de 7x3. 
Sem garagem, 
ambiente fa-
miliar. R$ 730 
com IPTU + 
água e luz indi-
vidual. Conta-
to: 981116604 
(vivo/whats) e 
996484897.

(1) Alugo para 
casal sem fi-
lhos, parte tér-
rea mobilhada, 
com 2 quartos, 
banheiro, sala 
e cozinha con-
jugadas, com 
wi-fi, com gara-
gem de moto. 
Na rua: 7 de se-
tembro.  N °30. 
Bairro fenavi-
nho. Preço R$: 
550,00. Com 
avalista. Telefo-
ne pra contato: 
999446033 ou 
34542193

(1) Alugo porão 
de alvenaria 
01 quarto, ba-
nheiro, sala e 
cozinha conju-
gada, mobiliado 
para casal, ra-
paz ou moças 
sem animais, 
estacionamen-
to para moto. 

Caução de R$ 
550,00 , após 
R$ 550,00 + 
aguá +luz. Fone 
991462104

 (4)Alugo parte 
inferior de alve-
naria, 2 quar-
tos, banheiro, 
sala e cozinha 
c o n j u g a d a , 
mobiliado, es-
tac ionamento 
para moto, para 
casal ou para 
rapazes sem 
animal de esti-
mação. Paga-
mento adianta-
do de R$ 600,00 
após R$ 600,00 
mais água e 
luz., no Bair-
ro Glória. Fone  
9 9 1 3 4 0 7 8 - 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 .  

(2) Alugo parte 
inferior no bairro 
Zatt, 1 dormi-
tório, banheiro, 
sala e cozinha 
integrados. Va-
lor R$ 300,00, 
com Ander-
son 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: 
(54)9972-4342.

(1) Alugo parte 
térrea para ca-
sal sem filhos, 
com dois dormi-
tórios, banheiro, 
sala e cozinha 
conjugada, com 
wi-fi, garagem 
para moto, na 
rua 7 de se-
tembro, número 
30, bairro fe-
navinho. Valor: 
R$ 490.00.Fo-
nes: 3454-2193 
ou 999446033 

(1)Alugo quar-
tos próximos a 
rodoviária no 
bairro Maria Go-
retti R$330,00, 
mais água e 
luz. Contatos: 
( 5 4 ) 9 9 9 5 5 -
7550 ou 
(54)3019-2531 

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

(2) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, com 
4 quartos sendo 
1 suíte e com 
3 banheiros, 
sala e cozinha 
mobiliados, a 
casa totalmente 
cercada e com 
monitoramen-
to 24h, valor a 
combinar.Fone: 
54.3055-2883, 
9693-2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina ou 
Alex.
( 2 ) A L U G O 
CASA NA 
PRAIA, Balne-
ário Mariluz em 
Imbé, beira mar, 
4 quartos, 3 ba-
nheiros, com 
mobília comple-
ta, varanda e 
churrasqueira. 
Garagem para 
4 carro, amplo 
pátio gramado, 
toda cercada. 
Piscina aque-
cimento solar. 
Valor R$ 45 por 
pessoa. Preço 
especial para 
grupos acima 
de 12 pessoas. 
Reserva fone: 
9191-5568

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

parte inferior, 
localizada no 
Bairro Santa 
Rita, próximo ao 
colégio Bom reti-
ro. Moradia com 
dois dormitórios, 
sala, cozinha e 
banheiro grande 
com possibilida-
de para área de 
serviço. Valor: 
R$ 470,00. In-
teressados, en-
trar em contato 
pelo telefone: 
Imoças, mobília 
nova, lavande-
ria, geladeira, 
GLP, chuveiro, 
internet. Pró-
ximo a FERVI-
-UCS. Fone: 
3451-3716 ou 
9642-5833, com 
Adair.

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

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

(3) Alugo casa 
parte inferior, 
bairro Santa 
Rita (sala, cozi-
nha, banheiro, 
dois quartos) 
i n t e r e s s a d o s 
entrar em con-
tato pelo fone 
54 99024246 
ou 54 81071677 
ou 99945843. 
R$450,00.

(3)Alugo casa 
na parte inferior 
com 2 quartos, 
sem garagem. 
Bairro Glória. 

Valor R$ 580,00 
(pre ferenc ia l -
mente) sem 
crianças. Pede-
-se um avalis-
ta com imóvel 
próprio. Tratar 
pelo fone 99184-
0278. 

(4)Alugo Casa 
na Rua Fran-
cisco Pavoni, 
bairro Bertolini. 
Cozinha, sala, 
área de serviço, 
02 quartos, ba-
nheiro, valor a 
combinar. Whats 
(54) 99671-1536 
ou (54) 99666-
0771.

(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 interes-
sados entrar 
em contato 054-
99654-5963

(3)Alugo casa 
parte inferior 
nova 1º aluguel 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, sem 
garagem. Valor 
600,00 interes-
sados entrar 
em contato 054-
9 9 6 5 4 - 5 9 6 3 . 

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

(2) Tenho parte 
inferior de uma 
casa para alu-
gar, com 2 quar-
tos sala e cozi-
nha conjugados 
e banheiro. 
Tratar com Zeli, 

cercado. Valor 
a combinar. Tel 
34511365 com 
Ivanir 

(2)Alugo casa 
2 quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro e área de 
serviço. Bairro 
un i ve rs i t á r i o , 
próximo ao IC 
Rodas. Valor R$ 
550,00. Fone: 
9191-5568

(2) Alugo casa 
parte inferior, 
2 dormitórios, 
sala, cozinha, 
área de serviço, 
banheiro. Rua 
Augusto Tonello, 
Borgo, lotea-
mento São Pau-
lo. Fone: 9664-
7962 Whats 
9906-6866

(2) Alugo casa 3 
pepara casal, di-
reto com o pro-
prietário, entrar 
em contato com 
o Whatsapp: 
8171-0700 ou 
3451-8342.

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

(2) Alugo parte 
inferior no bair-
ro Zatt, 1 dormi-
tório, banheiro, 
sala e cozinha 
integrados. Va-
lor R$ 300,00, 
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 Barracão. 
Valor R$ 390,00. 
Fone: (54)9972-
4342.

(2) Alugo casa 

cozinha. Pró-
ximo ao Shop-
ping L’mérica. 
Preço a combi-
nar. Fone 3452-
2710.

(4)Alugo aparta-
mento 01 dormi-
tório, sala, cozi-
nha conjugada, 
sacada e chur-
rasqueira. Rua 
Fiorelo Bertuol, 
bairro Progres-
so. 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 conju-
gado quarto/co-
zinha, banheiro, 
para 1 pessoa.
Mobiliado, in-
cluindo máq. de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, in-
ternet opcional, 
etc. Conta RGE, 
local para moto. 
Tranqui l idade 
e privacidade, 
localizado pró-
ximo a FERVI-
-UCS em BG. 
Tel 34513716 
ou 34511727.

(4)Apto próxi-
mo ao centro, 
1 dormitório, 
sala e cozinha 
c o n j u g a d a s , 
banheiro, área 
de serviço, com 
terreno cerca-
do. valor à com-
binar, necessá-
rio fiador. Fone: 
9 9 9 4 5 8 7 9 

(4)Alugo apar-

(2) Alugo apar-
tament de 01 
quarto, sala, co-
zinha, banheiro, 
área de serviço, 
com sacada, 
sem condomí-
nio e sem IPTU. 
Tratar pelo fone 
(54) 3454.3922 
ou 99204.2481

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

(2) Alugo apar-
tamento no bair-
ro Santo Antão, 
com dois quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro, 
garagem e sa-
cada. Cerca-
do. Valor R$ 
500,00. Fone 
(54) 9605-9197 
ou 9118-1621. 
Com Carlos.

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

(3)Alugo apar-
tamento no 
centro, próxi-
mo ao Hospital 
Tacchini, com 
3 dormitórios, 
sala, cozinha, 
área de servi-
ço, banheiro. 
Peças bem am-
plas. Contato 
somente à noi-
te, pelo telefo-
ne 3055.4745. 

(4)Alugo apar-
tamento de 1 
quarto, sala, 
área de serviço, 

tamento com 2 
quartos, sala e 
cozinha conju-
gada, banheiro, 
área de serviço, 
sem garagem 
no Bairro Gloria. 
Valor R$ 550,00 
i n t e r e s s a d o s 
contatar 054-
9654-5963
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fone (54) 9974-
0063 bairro São 
Francisco,

(2) Aluga-se 
uma ótima mo-
radia no bairo 
Santa Rita, pró-
ximo a Isabela 
com 2 quartos, 
cozinha, ba-
nheiro, garagem 
e churrasquei-
ra. R$ 500,00. 
C O N T A T O : 
99954-7149

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

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

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

(2) Vende-
-se uma casa 
de dois pisos, 
1.200m², no 
bairro Fena-
vinho, valor a 
combinar. Tratar 
pelo fone: (54) 
99933-6061.

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

(4) Vendo casa 
mixta no bair-
ro São Fran-
cisco com dois 
pisos: primeiro 
piso tem,  um 
quarto, sala e 
cozinha juntos, 
banheiro e área 
de serviço. No 
segundo piso 
tem, dois quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro, 
área de serviço, 
churrasqueira. 
Tem garagem 
para dois car-
ros, casa toda 
cercada. Valor 
150 mil reais, 
podendo ser fi-
nanciada pelos 
bancos. Celu-
lar 99907 6066 
com Ademar

(2) Casa de al-
venaria 12x15, 
terreno de es-
quina, com cin-
co moradias, já 
alugada. Bairro 
Santa Hele-
na 2. Valor R$ 
8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
In te ressados 
pelo fone: 9980-
9936

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

(4)Vendo cober-
ta em Capão da 
Canoa. 3 qua-
dras do Cen-
tro, 3 quadras 
do mar. R$ 550 
mil. Mobiliado. 
Contato: 99161-
3895

(1)Vendo 1 
casa de alve-
naria, 2 pisos, 
3 dormitórios, 
sala, cozinha e 
banheiro. Bairro 
Nossa Senho-
ra da Saúde. 
Preço à com-

binar. Contato 
pelos fones: 54 
99963.5176 ou 
54 99957.1881 

(2) Casa de al-
venaria 12x15, 
terreno de es-
quina, com cin-
co moradias, já 
alugada. Bairro 
Santa Hele-
na 2. Valor R$ 
8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
In te ressados 
pelo fone: 9980-
9936

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

(2) Vendo ou tro-
co por casa em 
Bento Gonçal-
ves, sítio com 
todas as benfei-
torias mais 300 
pés de mudas 
frutíferas, mais 
de 10 caixas 
de abelha em 
produção, mais 
4.000 pés de 
pinheiros, escri-
tura, luz e água. 

(2) Vendo casa 
de madeira 7x8, 
sala, cozinha, 
2 quartos e ba-
nheiro. Terreno 
270 m2; locali-
zada na Linha 
C a m p i n h o s , 
Roca Sales,a 

200m do Rio 
Taquari. Ótima 
para veraneio. 
Valor 45.000.00. 
Fone (54) 
996315029

(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 po-
rão com 1quar-
to, sala e co-
zinha juntos e 
banheiro. Valor 
210,000 aceito 
carro e terreno 
na praia, po-
dendo ser finan-
ciada . Contato 
5 4 8 4 0 5 5 0 5 9 
com Mari

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

(1) Vendo terre-

no no Município 
de São Valentim 
do Sul – RS, 
medindo 36 x 
36 metros, va-
lor a combinar. 
Tratar pelo fone 
99993-7606

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

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

(2) Vendo terre-
no perto de Mu-
çum, pertence 
a Roca Sales, 
com 50x800m, 
água encanada, 
poço, árvores 
frutíferas, pátio 
pra casa. Perto 
do rio, 1.800m 
da cidade de 
Muçum. Valor a 
combinar. Fone: 
54.9648-0312 

(2) Vendo ter-
reno de 17x27 

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

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

(2) Vendo ter-
reno Rua Mario 
Pizatto, bair-
ro São Roque, 
próximo ao 
CNEC (Althaus) 
18x40m. Fone: 
9163/5752.

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

(2) Vendo terre-
no, rua Natalina 
Sandrin Zanetti 
bairro Imigran-
te final de rua, 
467m². Valor 
R$ 140,000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9113-2411, 

falar com Ro-
berto.

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

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

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

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

(2) Vende-se 
p r o p r i e d a d e 
com casa de al-
venaria de 70 m² 
com luz, água 
potável, açude 
e terra cultiva-
da. Localizada 

(1) Vendo es-
tante marrom 
valor 220,00.
vendo estofado 
3 e 2 lugares 
azul precisa 

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) 
3 0 5 5 - 3 1 1 3 . 

(4)Vendo ter-
reno no Bairro 
Glória, parte 
URBANA do 
Vale dos Vinhe-
dos, 2.000 m 
da Pipa Pórti-
co, 200 m antes 
da da Peculiare 
Vinhos Finos, 
13,5 m de frente 
x 15 m  fundos, 
ótima vizinhan-
ça, lugar calmo,  
R$ 70.000,00. 
Fone: 9606 
0268, com Pau-
lo.



4Sexta-feira, 02 de Junho de 2017

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

(4)Vendo mesa 
de vidro trian-
gular com base 
de madei-
ra e tubo. R$ 
300,00. Fone: 
3 4 5 2 - 2 1 0 7 

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

(4)Vendo ca-
deira de praia 
dobrável, tipo 
espreguiçadei-
ra, usada, cor 
azul e branca – 
valor 60,0 – tra-
tar 99197-7163 

(3) Cadeira gira-
tória. 5 Cadeiras 
cromadas. Va-
lor a combinar 
Contato: Daniel 
(54) 9202-7272 

(4)Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital usada 
sony cyber shot 
14,1 mega pi-
xels, 4x zoom 
preta – valor 
200,0 tratar 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(4)Vendo chur-
rasqueira por-
tátil marca Mor 
Rodeio com-
pleta, usada, 
valor 100,0 tra-
tar 99197-7163 

(3)VENDO ar-
mário de madei-
ra duas portas 
inferiores e duas 
portas superio-
res, bom esta-
do R$  150,00, 
um balcão de 
madeira 4 por-
tas com gave-
tas R$80,00 
mesa de ma-
deira de 6 lu-

gares R$180,00  
telefone para 
contato TRA-
TAR pelo fone 
54 96090023 

(1) Vendo ca-
misa para bike 
com 3 bolsos 
traseiros tama-
nho GG, usada 
apenas uma 
vez R$100,00  
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(1) Vendo ber-
muda ciclismo 
nova tam. GG-
Nunca usada 
R$90,00 .Tra -
tar com Moacir 
54 99196-7373 

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

(4)Vendo re-
junte para azu-
lejo e piso, cor 
branca, marca 
portokol, top 
flex, 15 kg, va-
lor 60,0 – tra-
tar 99197-7163 

(2) Vende-se 
mercado em 
Cotiporã, boa 
localização, óti-
ma clientela, 
barbada. Tratar 
pelo fone (54) 
9 9 6 2 6 - 8 7 3 5 

(2) Localização, 
ótima clientela, 
barbada. Valor 
a combinar. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 99626-
8735

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

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

(1) Vendo Rack 

para Fies-
ta (todos) em 
ótimo estado.  
De alumínio. 
Não enferruja 
R$240,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo capa-
cete preto e ver-
melho com vi-
seira. Capacete 
de boa quali-
dade, usado 
poucas vezes 
R$150,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo as-
sento e encosto 
com bolinhas 
de madeira 
para carro ou 
cadeira. Mui-
to bom para a 
circulação e 
coluna. Novo 
R$75,00. Tratar 
com Moacir 54 
99196-7373

(1) Vendo di-
versas cédulas 
de dinheiro an-
tigas. Aproveite 
R$10,00 cada. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(1) Vendo Co-
fre antigo com 
70 cm. de al-
tura interna. 
Func i o nan d o 
tudo, com cha-

Cumpom de desconto
Para novos assinantes

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

(1) Vendo ma-
quina lavar 
roupa usada -  
Brastemp acti-
ve  -11kg, valor 
600,0. Tratar 
99197-7163 

(3) Vendo cen-
trifuga de fru-
tas usada, em 
bom estado,  
marca walita 
tutti frutti, valor 
120,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(3) Vendo multi 
processador de 
alimentos, mar-
ca walita más-
ter plus usa-
do, em ótimo 
estado,  valor 
180,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(3) Vendo tele-
visor 20 pole-
gadas, usado, 
Philips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(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-

ve, segredo 
R$650,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo ócu-
los de sol Mor-
maii Modelo 
ACQUA na cor 
v e r d e . Ó t i m o 
estado e pouco 
uso. Acompa-
nha estojo ori-
ginal R$140,00. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(1) Vendo barra 
olímpica de 2,2 
metros. Pesa 
20 kg Possui 
rolamentos e é 
cromada. Pro-
duto semi novo 
R$750,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo bu-
zina antiga 3 
cornetas. Pos-
sui compressor. 
C o m p l e t i n h a 
R$120,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1)Vendo per-
siana pequena 
com pouco uso. 
Larg. 70 cm e 
compr. 120 cm 
R$60,00. Tratar 
com Moacir 54 
99196-7373

(1) Vendo fita 

Anti-furo para 
bike aro 26 ou 
29. Nunca utili-
zadas R$45,00. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

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

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

(3)Vendo 2 sa-
cos de 20 kg 
cada, de  re-
junte para piso 
e azulejo, por-
tokol, bege cla-
ro, valor total 
50,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

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-

trocar o teci-
do 250,00-dou 
de brinde em 
sofa 2 lugares 
com proble-
mas no tecido 
e uma poltrona 
com proble-
mas no tecido e 
pe.tratar fone-
996150116.

 (1) Vendo televi-
sor philips 14 sem 
controle-valor-
-130,00=vendo 
moto bandei-
rante eletrica 
em bom estado-
-vermelha e pre-
ta-esta sem o 
carregador-valor-
-150,oo=receptor 
o r b i s a t - e s t a 
sem o controle-
- v a l o r - 6 0 , 0 0 .
tratar pelo fone-
984270337

(1) Vendo im-
pressora multi-
funcional Canon 
2410, imprime, 
escanea e co-
pia nova com 
nota fiscal na 
garantia pou-
co uso  R$ 
170.00  Fone;  
991462104 

(1) vendo mesa 
usada com ro-
das imbuia. 
R$ 40,00 Fone 
991462104 

(1) Vendo ber-
ço americano 
(cama/berço), 
Cor bege, 1.71 
x 0.73. Com vá-
rios níveis de al-
tura. R$190.00. 
Tratar 99982-
2222. 

(2) Vendo má-
quina de bor-
dado industrial, 
marca chinesa, 
R$ 600,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 99626-8735 

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

(3)Compro es-
coras novas ou 
usadas, 3,5 com-
primento. Fone: 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 
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(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 iênc ia . 
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 to-
das 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 
9 9 2 2 3 - 3 6 5 0 
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. 
O r ç a m e n t o 
gratuito. Con-
tato pelo fone: 
9950-3279

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

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

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

(3) Procuro 
serviço como 

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

(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 

(1)Doo filhotes 
de cáes.  Cer-
ca de dois me-
ses, porte PM, 
vacinas e ver-
mifugos  em 
dia, ninhada 
de diversas co-
res. Fone: (54) 
99689.3889 

(2)Vendo filho-
tes de dober-
mann puros 
com pais no 
local. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 9 9 9 - 6 1 2 7 , 
falar com 
F e r n a n d o . 

(3)Foram en-
contrados uma 
gata siamesa 
com dois lindos 
filhotes pre-
tos. Estão para 
doação.Tratar 
pelo fone 54 
9 9 9 4 4 9 7 3 3 . 

(2)Doa-se dois 
gatos bran-
cos de olhos 
azuis, filho-
tes. Fone: (54) 
9 9 0 8 - 8 2 11 . 

(2) Doação de 
4 filhotes de 

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

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

(4)Vendo Jui-
cer Philips Wa-
lita de alumí-
nio 700W de 
potência R$ 
295,00 tratar 
9646 8097 (foto 
w h a t s a p p ) 

(4)Vendo TV 
de plasma 50 
p o l e g a d a s 
sansung com 
pequeno defei-
to R$ 350,00 
tratar 9646 
8097 (foto 
whatsapp)

(4)Vendo mesa 
elástica, para 
até 24 pes-
soas, (mar-
ca Eduana) 
R$ 1.500,00 
em estado de 
nova. Tratar 
9646 8097 (foto 
w h a t s a p p ) 

(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-

fêmeas, raça 
vira lata, porte 
grande. Inte-
ressados en-
trar e, conta-
to pelo fone: 
(54) 9907-
1541. Falar 
com Lourdes 

(2) Vendo ca-
valo branco 
e encilhado, 
ele é de ro-
deio e ótimo 
para crianças, 
valor a combi-
nar. 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 ida-
de, ninhada de 
diversas co-
res. Fone: (54) 
9 9 6 8 9 . 3 8 8 9 

(3)Gatinho fi-
lhote para 
adoção. Espe-
rando por uma 
família que lhe 
dê amor! Tra-
tar pelo fone: 
54 99944 9733 
Bairro Univer-
sitário

-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 
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) 
9982-2222

ca Brastemp, 
8,5kg em bom 
estado, Va-
lor R$300,00.  
Tratar pelos 
fones: (54) 
3055-2583 ou 
9.9626-8735

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

pelo fone: 54 
91866069 com 
Mário Gomes

(2) Procuro 
serviços como 
pintor, serven-
te de pedrei-
ro e serviços 
gerias m con-
trução. Tra-
tar pelo fone: 
54 9652-3390 
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-
-operatór ios, 
complicações 
respiratórias, 
pediatria e ge-
riatria. Realize 
seu tratamen-
to sem pre-
cisar sair de 
casa! contato: 
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 
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(1) Procuro-
emprego de 
faxineira e /
ou babá, te-
nho experiên-
cia em cuidar 
de idosos, 
m e r c a d o s , 
lojas. Fone 
para contato: 
99668 7818

(1) Procuro-
emprego de 
cuidadora de 
idosos à noite. 
Tenho expe-
riência. Fone 
para contato: 
99668 7818

(1) Cuidado-
ra de idosos. 
Hositalar, dia 
e noite. 15 
anos de ex-
periência em 
Bento Gonçal-
ves. Contato 
com Juraci 54 
99912.7064

( 1 ) P r e c i d o 
diarista com 
e x p e r i ê n c i a 
comprovada 
nas tardes de 
s e x t a - f e i r a . 
Tratar pelo 
e n d e r e ç o : 
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) procu-

ro emprego 
como cuidado-
ra de idosos, 
de segunda 
a sexta-feira, 
possuo re-
frências. 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 (2)Vendo um 

motor com vi-
brador para 
construções ci-
vis, estado de 
novo, marca da 
Weber. Valor 
R$ 1.000,00, 
tratar pelo fo-
nes: (54) 9997-
3879 ou (54) 
9937-2196.

(1) Vectra Ex-
pression 2002 
c o m p l e t o , 
2.2 prata, R4 
10,500. Contato 
pelo fone: (51) 
99844 7165

(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 : 

91882395

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

(2) Ofereço 
serviço de 
poda de árvo-
res, jardina-
gem e limpeza 
de terrenos. 
Tratar pelo 
fone (54) 
99992.8267

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

(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 
troca 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 localiza-
do rodovia rst 
470 km 207 
no horário co-
mercial 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 
c u i d a d o r a 
de idosos, 
crianças ou 
auxlilar de 
limpeza. Dis-
ponib i l idade 
no horário da 
noite. contato: 
999042146

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

(2) Vendo trator 
Massey Fergu-
son 35x, pneus 
novos, reduzi-
da nova, caixa 
revisada, plator 
de embreagem 
nova, em ótimo 
estado, valor 
R$ 16.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8 1 3 6 - 4 9 2 7 . 

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

(2) Vendo apa-
relho de ginás-
tica Orbitrek 
Elite marca 
Polishop, novo 
na embalagem, 
2 anos de ga-
rantia, valor R$ 
1.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9626-1003 
ou (54) 3454-
6906, falar com 
Carmem.

(4)Vendo simu-
lador de cami-
nhada 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 Singer, 
em bom es-
tado. Valor 
R $ 4 0 0 , 0 0 .  
C o n t a t o : 
3055-2583 ou 
9 .9626-8735 

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, 
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-

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-
quina de algo-
dao doce tratar 
pelo fone (54) 
9952-3356

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

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

(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 Palio 
Fire 2015, ver-
melho, sem ar 
condicionado. 
Com 16.000 km. 
R$ 25.000,00. 
Fone: 99136-
4078 ou 99146-
2104 com 
Gilberto ou Jus-
sara.

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

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

(3)Vendo Fus-
ca Branco ano 
1972 original, 
em estado óti-
mo. Tratar pelo 
fone: (54) 3452-
4717 ou (54) 
9967-7935.

(2) Vendo Palio 
ano 2000, na 
cor azul, vidro 
e trava elétrica, 
limpador trasei-
ro, chave reser-
va, cd, veículo 
bom estado na 
cor prata. Tra-
tar com Vinícius 
pelo fone (54) 
3451-7578.

(2) Vendo Ka-
dett 98 GLS, na 
cor branca, com 
ar, direção hi-
dráulica, vidros 
e travas elétri-
cas, (interface), 
legalizado bai-
xo, IPVA 2015 
pago. Carro em 
ótimo estado 
de conserva-
ção. Valor R$ 
13.000,00. Tra-
tar 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. Tratar 
pelo fone: (54) 
9981-0719.

(3) Vendo novo 
Uno 2012 Vi-
vace, com dire-
ção hidráulica, 
vidros e travas 
elétricas e com 

30 mil km. Valor 
R$ 26.000,00. 
Tratar pelos fo-
nes: (54) 9623-
0131 ou (54) 
8117-4695.

(3) Vendo rebo-
que ano 2013 
para 3  mo-
tos. 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, pra-
ta 2002/2003. 
Valor R$ 
11.500,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9980-9936.

(2) Vendo Corsa 
Hatch 2001, cor 
prata, ar quente 
e desembaça-
dor. Valor R$ 
10.000,00. Tra-
tar 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 carro 
– Logus Ano  95 
Wolfsburg Edi-
tion 2.0 Com-
pleto com tudo 
funcionando . 
Carro em  bom 
estado . R$ 
9.000,00 Aceito 
moto ou carro 
de menor va-
lor como parte 
de pagamento.

Tratar pelo fone 
54.999.88 31 50 

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

(2)Pálio Spor-
ting 1.6 2014 
completo, se 
tudo mais teto 
solar, com ape-
nas 9 mil km. 
Tratar pelos fo-
nes: (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. Tra-
tar pelos fones: 
(54) 9197-6440 
ou (54) 9969-
8399.

(2) Vendo Pa-
lio 1.4 Atractive 
08 completo, 
4 pneus no-
vos, cor cinza 
em ótimo es-
tado. Valor R$ 
22.300,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9966-7333.

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

(3) Vende-se 
uma camioneta 
marca i/peugeot 
part f 800 k 16, 
com bau PLA-
CAS IQS2649, 
cor prata com 
60 mil km, uni-
co dono, ano 
2009/10, tratar 
com GABRIEL 
KOLTZ, VALOR 
RS 21.000,00 
F O N E 
91253772 E 
9 6 6 9 1 4 8 4 

(3) Vendo Para-
ti 1.8 ano 2000, 

completa me-
nos vidros elé-
tricos e com kit 
gás. Valor R$ 
23.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
3055- 3113

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

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

(2) VENDO 
Megane Grand 
Tour Dynamique 
2.0 16V Aut. mo-
delo 2011 prata. 
Único dono. R$ 
34.000,00. (54) 
3453-2818 ou 
(54) 99742000.

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

(3) Vendo cami-
nhão Ford, car-

(2) Sala de 
andar no cen-
tro, com 32 
m². Valor R$ 
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 

Tratar pelo 
fone: (54) 9972-
3122.

(2) Garagem 
próximo ao 
Mercado Nacio-
nal com 42m², 
com capacida-
de para até 3 

go 2428 com 

(3)Vendo Pa-
lio Adventure 
2010 Locker 
prata 78,000 
km revisada óti-
mo estado va-
lor de tabela. 
F:99937-0213
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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 

(2)Alugo sala 
comercial térrea, 
no Bairro São 
Bento,  Rua Par-
naíba,  (próximo 
da Planalto) com 
135 m², tratar 
99197-7163

(4)Alugo sala 
comercial duas 
opções, tanto 
rústica ou refor-
mada. De 88m². 
Próximo ao Sho-
pping L’mérica, 
bairro São 
Bento. Preço a 
combinar. Fone: 
3452-2710

(4) Alugo sala 
comercial 6x9 
mts, para depó-
sito, mecânica 
ou pequena in-
dustria, valor R$ 
1.000,00. Acei-
to negociação, 
no loteamento 
Caminhos da 
Eulália. Tratar 
pelos fones: (54) 
9944-8899 ou 
(54) 9161-1187, 
falar com Vilma

(3) Vendo loja 
na ruaSalda-
nha Marino, no 
centro de Be to, 
excelente loca-
lização, aluguel 
baixo, excelente 
faturamento, va-
lor a combinar. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9196-5195.

 

(3) Loja de rou-
pas no centro de 
Bento Gonçal-
ves. Interessa-
dos tratar pelo 
fone: (54) 9196-
5195.

(3) Vendo loja 
completa – 
moda feminina, 
na Avenida Os-
valdo Aranha, 
Bento Gonçal-
ves. Trata rpelo 
fone: (54) 9222-
7266. 

(3) Loja de ba-
zar, completa 
com clientela 
formada. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (54) 
3454-9646 ou 
(54) 8134-6347.

(3) Loja comple-
ta de Decora-
ção de Festas 
Infantis, Descar-
táveis, Brinque-
dos, no Centro 
Bento Gonçal-
ves, com 20 
anos de ativida-
des, em pleno 
func ionamen-
to.  Tratar: (54) 
9686-4327.

(4) Alugo box de 
estacionamento. 
Ed Piaza, cen-
tro. Box nº:58. 
Valor R$ 130,00 
mensais. Tratar 
pelo fone: (54) 
9606-2182.

(4) Alugo sala 
com 40m² para 
depósito no bair-
ro São Bento. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9178-9068.

(4) 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.

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

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

(4) Alugo box de 
estacionamento. 
Ed Piaza, cen-
tro. Box nº:58. 
Valor R$ 130,00 
mensais. Tratar 
pelo fone: (54) 
9606-2182.

(4) Alugo sala 
com 40m² para 
depósito no bair-
ro São Bento. 
Tratar pelo fone: 

Pavilhão com 
400m², no bair-
ro São Vende-
lino, valor R$ 
3.500,00. Tra-
tar pelo fone:  

(54) 9178-9068.

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

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

(4)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.

(4)Alugo espaco 
para armazena-
gem de papeis,
arquivos,roupas,
brinquedos,todo 
tipo de objetos 
em geral.O es-
paco podera ser 
compartilhado. 
Fone 3451-20-
57 (Maria)

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

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

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. Quartos 
mobiliados, me-
diante compro-
vação de cadas-
tro e pagamento 
adiantado, bair-
ro São Fran-
cisco, em casa 
mobiliado. Tra-
tar pelos fones: 
(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 es tude 
para dividir  alu-
guel em aparta-
mento semi mo-
biliado no bairro 
Humaitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

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

(3) Procuro ca-
sal ou moça 
para dividir 
apartamento no 
bairro São Ro-
que, atrás da 
faculdade cene-
cista, todo mo-
biliado 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. Tratar 
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 ra-
paz que traba-
lhe e/ ou es tude 
para dividir  alu-
guel em aparta-
mento semi mo-
biliado no bairro 
Humaitá. Tratar 
pelo fone: (54) 
9608-9105.

(2) Procuro ca-
sal ou moça 
para dividir 
apartamento no 
bairro São Ro-
que, atrás da 
faculdade cene-
cista, todo mo-
biliado e com 
garagem. Tratar 
pelo fone: (54) 
9954-8405, falar 
com Tatiane.

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

(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) Busco pes-
soa responsável 
que trabalhe/es-
tude, para ocu-
par quarto em 
casa na cidade 
alta, vaga para 
garagem, alu-
guel em torno 
de R$ 400,00 
(internet, água, 
energia, tv e 
aluguel), próxi-
mo ao greppar 

(54) 8115-8887. 

(2) Aluga-se 2 
pavilhões in-
dustriais no lo-
teamento Dal 
ponte Cami-
nhos da Eulália 
. In te ressados 
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 

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-
calizada na rua 
Saldanha Ma-
rinho. Terrea 
com 165m², 
ótima localiza-
ção. Falar dire-
to com o pro-
prietário. 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 
Aranha, ao lado 
da rodoviária. 
Aceito terreno, 
casa, salas e 
veículos. Tratar 
pelo fone: (54) 
9163-5752.

e ao mutirão. 54 
81453739
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Bendito: sinônimo de independência na melhor idade
O número de idosos no Brasil 

tem crescido nos últimos anos. De 
acordo com dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
de 2005 a 2015, a taxa da população 
acima de 60 anos saltou de 9,8% para 
14,3%. Na terceira idade, os cuidados 
devem ser redobrados, pois altera-
ções no organismo podem reduzir a 
capacidade de força, equilíbrio, vi-
são, atenção e até mesmo memória. 
A primeira hora de socorro para uma 
pessoa após uma queda, desmaio ou 
qualquer outra ocorrência pode ser 
vital para a sua recuperação.

Muita gente ao chegar nessa fase 
não quer sair do conforto de seu lar e 
ir viver em uma casa de repouso. Os 
familiares ficam aflitos, pois sabem 
que a pessoa tem condições de viver 
sozinha, mas temem que algo possa 
acontecer em suas ausências. Pensan-
do no sossego deles e na liberdade 
de seus clientes, é que a Monitora 
Bento em parceira com a Bendito as-
sistência emergencial desenvolveram 
o monitoramento pessoal de forma 
pioneira para a Serra Gaúcha.

A Bendito é uma empresa que 
oferece a assistência emergencial 
para o cliente.  A proposta é possi-
bilitar a independência para seus 
monitorados que vivem sozinhos.  
Segundo o gerente de planejamento 
da empresa, Jefferson Fedrigo, “os 
equipamentos ajudam a pessoa que 
está entrando na melhor idade e re-
side sozinho, que prefere ficar inde-
pendente. A nossa ideia é manter a 
pessoa, tranquila e no dia que preci-
sar de qualquer ajuda, basta acionar 
seu transmissor pessoal através da 
central”.

Com o lema “quando segurança 

se transforma em independência, cui-
dado vira tranquilidade”, a empresa 
disponibiliza uma central 24 horas 
na casa do cliente. No momento de 
qualquer situação, trauma de qual-
quer natureza que possa deixar a 
pessoa debilitada, o usuário aciona 
um botão em uma pulseira em forma 
de relógio que realiza uma chamada 
em VIVA-VOZ com a central 24 horas. 
A central entrará em contato com a 
lista de emergência fornecida pelo 
cliente.

Há a possibilidade de escolher o 
plano personalizado, conforme se en-
caixa melhor com o cliente, Ou seja, 
ele define o que vai querer anexar em 
seu pacote, a um preço atrativo e um 
investimento a nível nacional, isso 
porque o Bendito pode atender todo 
o Brasil. “Basta ter uma linha telefôni-
ca fixa, móvel ou internet. A Bendito 
está patrocinando o 10º Congresso 
Nacional da Geriatria que ocorre em 
julho na cidade de Bento Gonçalves. 
O plano é oferecer tranquilidade e 
segurança para quem levar a Bendito 
para casa.

Conheça alguns produtos ofere-
cidos pela BenditoDispensador inteli-
gente de medicamento: Produto que 
lembra ao usuário a hora de tomar 
seu medicamento. Através de um sis-
tema inteligente, o dispositivo é pro-
gramado nos horários que o cliente 
precisa ingerir sua medicação e apita 
para avisá-lo, como um despertador. 
Com a implantação da alta tecnolo-
gia, ele libera a dosagem certa.

Sensor de quedas: O sensor é 
sensível ao impacto e envia um cha-
mado para a central. No momento 
que é emitido o sinal de alerta, a cen-
tral entra imediatamente em contato 

com o responsável da lista do cliente.
Sensor de presença: O dispositi-

vo dispara um alarme quando obser-
va a falta de movimento da pessoa. O 
sensor é essencial em momentos que 
o cliente pode estar desacordado e 
não consegue pedir auxílio a alguém.

Botão de Pânico:  Em molde de 

Relogio a prova d’agua e pulseira an-
tialérgica ou Botão de Pânico estrate-
gicamente colocado na residência do 
monitorado

É importante salientar que a 
Bendita monitora seus equipamen-
tos diariamente para garantir que 
estejam 100% em condições de uso. 

A Bendito Assistência Emergencial 
estará no centro de Bento Gonçalves 
no dia 10 de junho, apresentando de 
perto para a população os seus pro-
dutos. Qualquer dúvida, entre em 
contato com a equipe da Bendito, 
através do telefone (54) 3453.1295; e 
(54) 9.9715-7000

Produtos de alta tecnologia oferecidos pela Bendito
Wesllin Dutra – Técnico em Radiologia Médica Integrante do Bendito assistência 
Emergencial

Central 24h para atender e monitorar seus clientes
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Casos de sífilis aumentam em 
Bento Gonçalves

Os casos de sífilis, uma das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), têm 
crescido gradualmente no Brasil. Dados 
do Ministério da Saúde indicam que de 
2010 a 2015 houve um aumento de mais 
de 5.000% de pessoas infectadas no país. 
Em Bento Gonçalves, a situação não é 
diferente. Segundo a Vigilância Epide-
miológica municipal, a partir de 2014 o 
número aumentou de 31 para 114 casos, 
resultando num crescimento de 268% em 
relação a 2013. Em 2015 o aumento foi 
de 101% de casos e em 2016, 14%. Até 31 
de maio de 2017, já foram notificadas 99 
pessoas infectadas pela bactéria.

A incidência média da sífilis no mu-
nicípio que era de 16,6 casos para cada 
100.000 habitantes na primeira década 
do século passou para 92,1 casos por 
100.000 entre 2010 e 2016, o que resul-
tou um crescimento de 456%. A doença 
é monitorada na cidade desde 1999. A 
notificação da sífilis passou a ser obriga-
tória no Brasil apenas em 2010.

Sífilis é mais diagnosticada 
entre as mulheres e jovens

Em Bento Gonçalves, o diagnóstico 
da sífilis foi maior entre as mulheres. 
Elas representam 57,5% do total de ca-
sos novos, 35% a mais que os homens. 
Em 2016, por exemplo, o município re-
gistrou 148 mulheres e 113 homens com 
a doença. Um dos fatores, segundo a Vi-
gilância, é de que as mulheres consultam 
os serviços de saúde com maior frequên-
cia do que os homens, sendo, portanto, 
mais diagnosticadas. Ou seja, a infecção 
pode não ocorrer mais em mulheres, 
mas ser mais diagnosticada no grupo.

A maioria dos casos de sífilis incide 
na faixa etária de jovens entre 20 e 29 
anos (33,9%) e adultos de 30 a 39 anos 
(26,2%). Os adolescentes correspondem 
a 9% dos casos. O número de adolescen-

tes infectados passou de 13 entre 2000 e 
2009, para 66 de 2010 a 2016, uma taxa 
de 408% a mais. Na terceira idade, este 
aumento foi de 560%.
Prevenção, diagnóstico e 
tratamento

A sífilis é uma doença que surgiu na 
Idade Média causada pela bactéria Tre-
ponema Pallidum. Ela pode ser transmi-
tida através de contato sanguíneo, mãe 
para filho e sexualmente. A sífilis pode 
começar como uma pequena ferida nos 
órgãos sexuais e com ínguas nas virilhas. 
As feridas são indolores e não apresen-
tam pus. A ferida desaparece após um 
tempo sem deixar cicatriz, deixando 
o infectado a falsa impressão de estar 
curado.

Existem três estágios da doença: 
na primeira fase, os sintomas ficam mais 
evidentes e há maior risco de transmis-
são; no segundo estágio, a bactéria fica 
latente no organismo e no terceiro, a 
doença volta mais agressiva, podendo 
causar cegueira, paralisia, doenças car-
díacas, transtornos mentais e, em alguns 
casos, óbito.

Para as gestantes, é recomendável 

que busquem um obstetra para realizar 
o pré-natal e fazer todos os exames que 
possam diagnosticar a doença. O diag-
nóstico pode ser feito com amostras de 
sangue ou urina e exame físico comple-
to. Caso haja uma ferida, o médico tira 
uma amostra para analisar.  É fundamen-
tal que os homens façam exames de ro-
tina para o diagnóstico.Desde 2014, o 
Ministério da Saúde implantou os testes 
rápidos para o diagnóstico ambulatorial 
(nas Unidades Básicas de Saúde).

 A sífilis primária e secundária são 
tratadas com injeção de penicilina, um 
dos antibióticos mais utilizados para a 
doença. Quando o paciente é alérgico 
à penicilina, o tratamento é feito com 
um antibiótico oral diferente, como do-
xiciclina, azitromicina ou ceftriaxona. A 
neurosífilis é tratada com doses diárias 
de penicilina por via intravenosa, o que 
pode exigir internação hospital.

É importante incentivar ações de 
conscientização para a prevenção das 
DSTs. Educação sexual nas escolas e 
campanhas com a distribuição gratuita 
de preservativos são formas do governo 
informar a população dos riscos de man-
ter relações sexuais sem proteção.

Fonte Vigilância Epidemiológica de Bento Gonçalves

Em Bento Gonçalves, o diagnóstico da sífilis foi maior entre as mulheres

Uma audiência realizada na última segunda-feira (29), no Ministério Públi-
co do Trabalho, em Caxias do Sul, mudou mais uma vez o curso do processo 
eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A Comissão Eleitoral, integra-
da por membros da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande 
do Sul (FETAG-RS), solicitou a reunião para buscar subsídios que pudessem dar 
continuidade ao pleito. Participaram membros da atual diretoria do Sindicato, 
que concorrem a reeleição para o quinto mandato, integrantes da Chapa 2, 
Comissão Eleitoral, Procuradores e representantes do Ministério Público do 
Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego.

A cada passo, a FETAG-RS, que interviu no processo eleitoral do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, se depara com obstáculos para que o pleito de fato 
aconteça. Entre os problemas detectados, está a não regularização da extensão 
de base dos municípios de Monte Belo dos Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira, 
que perante o Ministério do Trabalho não integram o Sindicato. Com isso, os 
associados destes municípios não podem votar e nem concorrer na eleição 
para o novo mandato do Sindicato. Na audiência, o Procurador do Trabalho, 
Rodrigo Maffei, explicou que como desde 2009 o cadastro está inativo, a en-
tidade perdeu o status de Sindicato e funciona, hoje, como uma associação.

Porém, alterações feitas no estatuto da entidade, mesmo sem aprovação 
dos associados da forma como determina a lei, também impedem a nova elei-
ção no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Pois, ao estabelecer que para com-
por uma chapa, que exige no mínimo 18 membros, o associado tem que ter 
participado das três últimas assembleias, ter votado na última eleição, além de 
estar em dia com as mensalidades, reduziu o número de candidatos. E não há 
associados suficientes para forma uma única chapa dentre os pouco mais de 
800 agricultores que integram o Sindicato.

A advogada da Federação Elaine Terezinha Dillenburg, membro da Comis-
são Eleitoral, expôs na audiência, que a convocação para eleição no dia 9 de ju-
nho com duas chapas inscritas, inclusive com publicação de edital tendo como 
base os municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza, teve 
por base o Estatuto da entidade. Mas, ao verificar a regularização dos municí-
pios constatou que somente Bento Gonçalves consta como base do Sindicato.

A secretária da FETAG e membro da Comissão Eleitoral, Elisete Kronbauer 
Hintz, explicou que a falta de registro e regularização junto ao Ministério per-
mitiria, nesta eleição, que somente candidatos de Bento Gonçalves pudessem 
concorrer e votar. E essa foi a sugestão da Comissão para a eleição.

Não houve consenso e o candidato a Presidente da Chapa 2, Onecimo 
Pauleti, disse estar surpreso com o fato de não existir a regularização da enti-
dade e a extensão de base de atuação do Sindicato ser só Bento Gonçalves. “O 
associado não pode ser penalizado por esses erros e pela omissão, pois paga 
a mensalidade e tem seus direitos. Por isso o Sindicato tem que ser devolvido 
ao associado. E vamos lutar para que isso aconteça, com a participação dos 
agricultores e Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Ban-
deira”, comenta. Pauleti acrescenta que desde outubro do ano passado está, 
juntamente com os demais integrantes da Chapa 2, buscando documentos e 
informações para poder concorrer, mas que sempre teve dificuldade em conse-
guir esse material, tendo que recorrer judicialmente. “E tem documentos que 
até hoje não tivemos acesso, como atas de assembleias, eleição, lista completa 
de associados, entre outros”.

A Comissão Eleitoral vai julgar os pedidos de impugnação interpostos pe-
las duas chapas que concorrem na eleição do Sindicato e na próxima semana se 
manifesta sobre o processo eleitoral. O mais provável é que, como a atual dire-
toria fica no comando até o dia 26 de junho, seja eleita uma Junta Governativa 
para dar andamento as regularizações e alterações necessárias nos estatutos, 
com o objetivo de chamar uma eleição no prazo de 120 dias.
 
Nota

A eleição do Sindicato estava marcada para o dia 1º de Maio, mas houve 
intervenção do Ministério Público do Trabalho que cancelou o pleito e pro-
moveu um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a atual diretoria da 
entidade. A FETAG-RS ficou responsável por compor uma Comissão Eleitoral 
para tratar da eleição e teve que, pela segunda, vez, cancelar a eleição por pro-
blemas encontrados junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Suspensa eleição

Sindicato Rural perde status de 
sindicato e presidência pode ser
substituída por Junta Governativa
Com cadastro inativo desde 2009 e  falta de registro e 
regularização do estatuto permitiria que, nesta eleição 
cancelada, somente candidatos de Bento Gonçalves pu-
dessem concorrer e votar, já que outros municípios não 
fazem parte do sindicato
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Vendas no setor de supermercados 
apresenta alta em abril

As vendas do setor supermer-
cadista no Brasil apresentaram alta 
de 4,06% em valores reais em abril 
ante março. Na comparação com 
abril de 2016, a alta foi de 6,27%. 
No primeiro quadrimestre de 2017, 
o setor acumula alta de 0,50% fren-
te ao mesmo período do ano pas-
sado.

Os dados foram divulgados 
pelo Índice Nacional de Vendas da 
Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras), nesta quarta-feira 
(31).

Em valores nominais, a taxa 
de abril ante março foi de 4,20% 
maior e de abril em comparação ao 
mesmo mês de 2016, a alta foi de 
10,65%. No acumulado deste ano, 
as vendas cresceram 5,25%. A Abras 
avalia que os números podem estar 
relacionados com a baixa da infla-
ção.

As maiores altas de preço do 
país foram registradas em produ-
tos como tomate, batata, farinha 
de mandioca e cebola. Já as maio-
res quedas estiveram no óleo de 
soja, desinfetante, feijão e leite em 
pó.

A região Sul foi a segunda 
na qual as vendas do setor mais 
cresceram, com 2,06%, seguindo 
o Sudeste (2,38%). A Centro-Oeste 

A região Sul foi a segunda na qual as vendas do setor mais cresceram

Programações do Dia do Vinho 
segue até domingo, dia 4, 
Ao longo do ano, no entanto, Giordani Turismo oferece 
aos visitantes mais de 20 opções de pacotes em enotu-
rismo, na Região Uva e Vinho

A Giordani Turismo destaca op-
ções para quem pensa em vivenciar 
os últimos dia de programações do 
Dia do Vinho. Visitas a vinícolas 
caom a famosa degustação às ce-
gas oferecida aos visitantes, num 
exercício dos sentidos, e passeios 
pelos parreirais são alguns dos des-
taques. As atividades seguem até 
este domingo, dia 4.

Quem ficou de fora dessa cele-
bração, que vem mobilizando toda 
a região desde 19 de maio, pode 
aproveitar os mais de 20 pacotes 
em enoturismo criados pela empre-
sa, disponíveis em todos os meses 
do ano.  Os visitantes podem optar 
pelo perfil de vinícolas que deseja 
conhecer - as mais históricas, fami-
liares, as mais modernas etc.

Alguns pacotes sugerem ex-
periências gastronômicas que vão 
além da degustação da culinária lo-
cal: “sapecar” os pinhões na foguei-
ra e fazer as massas com as nonnas 
para saboreá-las em seguida, no 
ambiente de uma vinícola, são al-
gumas das experiências propostas 
pela Giordani em seus passeios 

organizados pelos vários distritos 
e municípios da Serra Gaúcha Uva 
e Vinho: Vale dos Vinhedos, Pinto 
Bandeira, Caminhos de Pedra, Vale 
do Rio das Antas e Garibaldi, entre 
outros.

A Giordani opera duas das 
principais atrações da região, am-
bas fundadas pelo próprio Grupo 
Giordani: a Maria Fumaça – Um 
Retorno ao Passado (desde 1992), 
uma vivência da cultura da imigra-
ção italiana a bordo de um trem a 
vapor e o Parque Temático Epopeia 
Italiana (inaugurado em 2003), com 
luz, cenografia, música e apresen-
tadores que formam um espetácu-
lo inesquecível sobre a história da 
imigração dos italianos na região. 
Juntas, as duas atrações recebem 
mais de 500 mil visitantes ao ano.

Além dos pacotes fechados, a 
empresa possui toda a estrutura 
necessária para desenvolver ro-
teiros de forma personalizada, de 
acordo com os interesses específi-
cos de famílias, pequenos e gran-
des grupos ou mesmo de empresas 
em suas viagens corporativas.

Safra da uva atinge 750,6
milhões de quilos

A safra de uva gaúcha deste ano 
atingiu 750,6 milhões de quilos, mais 
que o dobro que no ano passado, 
quando foram colhidos apenas 300 
milhões de quilos da fruta devido a 
questões climáticas, de acordo com o 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e 
a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi-
-RS). Os dados foram apresentados na 
quarta-feira (31) em evento no Palácio 
Piratini, em Porto Alegre.

Representantes do setor que es-
tiveram no local e questionaram o 
governador José Ivo Sartori sobre o 
aumento da Margem de Valor Agre-
gado (MVA) na substituição tributária 
cobrada sobre a venda do produto no 
Rio Grande do Sul desde 1 de maio. A 
alíquota subiu de 43% para 56%, elevan-
do o preço ao consumidor. De acordo 
com o Ibravin, a venda de vinhos e 
espumantes nacionais recuou 14% no 
primeiro quadrimestre deste ano em 
relação ao mesmo período do ano pas-
sado.

Dos 750,6 milhões de quilos de 
uva este ano, 50,4% é destinada à pro-
dução de vinhos e derivados, e 49,6%, 
para sucos e derivados, mas cresce 
também o consumo da fruta in natura. 
No Rio Grande do Sul existem 673 viní-

colas ativas, sendo 136 municípios que 
cultivam a fruta, e em 68 há processa-
mento da uva. A venda da fruta gera, 
no mínimo, R$ 750 milhões em renda 
para 22 mil famílias produtoras. Bento 
Gonçalves é o município com maior 
processamento. Foram 234.336.880kg 
processados na cidade, totalizando a 
participação no geral em 31,3%.

Número é mais que o dobro do ano passado

A venda de vinhos e espumantes
nacionais recuou 14% no primeiro
quadrimestre deste ano

também cresceu em 0,69%. Entre-
tanto o Nordeste (-0,14%) e o Nor-
te (-0,12%) apresentaram queda no 
setor.

As datas especiais são opor-
tunidades  para os supermercados 
aumentarem as vendas. As comemo-
rações das Festas Juninas, Dia dos 
Namorados e até mesmo o frio são 
vistos pelos representantes do setor 
como chances de alavancar o movi-
mento.

 De acordo com dados da As-
sociação Gaúcha de Supermercados 
(Agas), o crescimento de venda de 
ítens típicos juninos deve ser de 6% 
a mais em relação ao mesmo período 
do ano passado.  Segundo o presi-
dente da Associação, Antônio Cesa 
Longo, a procura dos clientes por 
canjiquinha, rapaduras e amendoim 
chega a aumentar 500% em relação 
aos demais meses do ano durante o 
período de Festas Juninas.  “As fes-
tividades também beneficiam fabri-
cantes gaúchas de doces derivados 
da cana-de-açúcar, que chegam a 
dobrar sua produção no período e 
mantêm este volume de vendas até 
o final do inverno”, destaca.

Segundo Longo, cerca de 40% 
dos supermercados vão oferecer de-
gustação da pipoca, quentão, pé-de-
-moleque, bolo de fubá, mandioca, 
broas de milho e canjica, entre ou-
tros. “São em datas como esta que 
as pequenas redes podem se dife-
renciar das grandes. A ornamentação 
com bandeirinhas e as degustações 
são mais praticadas pelos supermer-
cados pequenos, o que confere um 
ambiente caseiro e familiar, como a 
data sugere”, aposta o presidente.

Para o Dia dos Namorados, co-
memorado em 12 de junho, as ven-
das se concentram mais nas caixas 
de bombons, flores e vinhos. É proje-
tado um crescimento de 7% nas ven-
das de vinhos em comparação com o 
Dia dos Namorados de 2016. O setor 
prepara ainda a comercialização de 
1,4 milhão de caixas de bombons 
para a data, número 5% superior ao 
ano passado.  “Para o Dia dos Namo-
rados, também são um público-alvo 

Supermercados apostam em datas especiais para 
aumentas as vendas de junho
Frio, Dia dos Namorados e Festas Juninas vão movimentar o setor

os ‘eternos namorados’, casais com 
mais de 40 anos que apostam em um 
jantar romântico em casa para agra-
dar o parceiro. Além dos vinhos, este 
nicho de mercado buscará massas, 
chocolates e sobremesas nas lojas 
do segmento”, prevê Longo.

Com relação às flores, cada vez 
mais empresas de pequeno e médio 
portes incorporam esta opção de 
presente em seu mix. “Hoje, os su-
permercados  já  contemplam  flores 
para todos os bolsos, com preços en-
tre R$ 5 e R$ 100. Este é um grande 
diferencial”, observa o presidente.

Já a chegada do frio é come-
morada pelos empresários do se-
tor.  “Precisamos de estações bem 
definidas para que os itens sazonais 
tenham sua expectativa de procura 
atingida. Para o comércio, o ideal é 
que o verão seja bem quente e o in-
verno bem frio”, relata Longo.

Confira o vaivém das vendas no 
inverno, que inicia no próximo dia 
21 de junho: 

Sobem:
Sopas: +38%
Vinhos: + 30%
Carne com osso (para sopas): 

+30%
Carne suína: +20%
Chocolates: +15%
Massas: +12%
Pães e cucas: +3%
Caem:
Inseticidas: -45%
Carne sem osso: -30%
Cerveja: -24%
Frutas e verduras: -8%
Sabonetes: -5%

Preços 
Em relação aos preços, o estudo 

da Associação mostra que o vinho 
(+15%), o refrigerante (+11,7%) e o 
milho (+11,2%) foram os itens que 
mais subiram na comparação com 
o mesmo período do ano passado. 
Enquanto isso, as frutas (-11,2%) e a 
cerveja (-2,3%) apresentaram redução 

de valores.
O sorteio do Verão Premiado - 

Buscando estimular a responsabilida-
de fiscal dos consumidores e contri-
buir para a exigência de cupom fiscal 
no ato das compras, a Agas uniu-se 
à Secretaria Estadual da Fazenda do 
RS (Sefaz-RS) para, através da cam-
panha Verão Premiado, fortalecer a 
Nota Fiscal Gaúcha. Os consumido-
res que cadastraram suas compras 
nos supermercados, participantes da 
promoção nos meses de dezembro 
de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, 
concorreram a um automóvel Hyun-
dai HB 20 zero quilômetro, sorteado 
neste dia 1º de junho na sede da As-
sociação, em Porto Alegre. Uma con-
sumidora de Pelotas foi a ganhadora.

Um  total de 446.787 gaúchos se 
cadastraram e participaram da pro-
moção, registrando seus dados em 
15,6 milhões de bilhetes gerados a 
partir de compras realizadas em su-
permercados nos meses de dezem-
bro, janeiro e fevereiro. Participaram 
do Verão Premiado 423 supermerca-
dos gaúchos associados à Agas. “

Além do Verão Premiado, a Se-
cretaria Estadual da Fazenda proce-
deu nessa quinta-feira (1) o sorteio 
regular do mês de junho da Nota Fis-
cal Gaúcha. Mais de 800 prêmios fo-
ram sorteados, com valores entre R$ 
500 e R$ 300 mil, entre 9 milhões de 
bilhetes gerados pelas compras com 
“CPF na nota” no comércio gaúcho. 
Desde janeiro, a NFG aumentou o 
valor de suas premiações para R$ 15 
milhões ao longo deste ano, além de 
mais R$ 15 milhões para serem dis-
tribuídos entre as entidades cadas-
tradas no programa. Para concorrer 
aos prêmios e ajudar as mais de 2,7 
mil instituições inscritas, basta efetu-
ar o cadastro no site da NFG (www.
notafiscalgaucha.rs.gov.br) e solicitar 
a inclusão do CPF na emissão do do-
cumento fiscal no momento de suas 
compras.a empresa possui toda a estrutura necessária para desenvolver roteiros de 

forma personalizada



esporte Jornal Gazeta - sexta-feira 02 de junho de 201710

Snakes enfrenta o Chacais em jogo que 
vale classificação à semifinal do Gauchão
Equipe bento-gonçalvense joga fora de casa neste sábado, dia 3

O Bento Snakes segue firme 
no Gauchão de Futebol Americano. 
Após conquistar de forma inédita a 
classificação para os playoffs da com-
petição, a equipe almeja chegar à se-
mifinal da competição. O confronto 
chave e que vale a vida do Snakes 
será contra o Santa Cruz Chacais, vá-
lido pelo Wild Card. O jogo acontece 

neste sábado, dia 3, no Estádio dos 
Plátanos, em Santa Cruz do Sul.

Na fase regular, o Snakes, co-
mandado por Tiago Dallegrave, 
realizou uma grande campanha, 
conquistando três vitórias, sobre 
o Ximangos, Redskulls e Bulldogs, 
e sofrendo apenas duas derrotas, 
contra o Pumpkins e o Juventude 

FA, terminando na 5ª colocação na 
classificação geral da primeira fase. 
Já o Santa Cruz Chacais, do running 
back Cleiton Paz, eleito melhor jo-
gador de ataque no ano passado, 
conquistou quatro vitórias e sofreu 
apenas uma derrota na fase regular, 
perdendo apenas para o Santa Ma-
ria Soldiers, líder e atual campeão, 
ocupando a 3ª posição geral da com-
petição. 

No histórico do confronto, as 
equipes já se enfrentaram em duas 
ocasiões. Pelo Campeonato Gaú-
cho de 2016, o Chacais derrotou o 
Snakes pelo mínimo placar de 2 a 0. 
Já pela Liga Nacional do ano passa-
do, a equipe de Santa Cruz derrotou 
os comandados do ex-Head Coach 
Gustavo Rech por 37 a 28. 

WILD CARD - Campeonato 
Gaúcho 2017:

03/06 - Santa Cruz Chacais x 
Bento Snakes - 14h - Estádio dos Plá-
tanos

04/06 - Porto Alegre Pumpkins x 
Ijuí Drones - 14h - Complexo Espor-
tivo da PUCO jogo acontece neste sábado, dia 3, no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul

Farrapos decide vaga para final 
com o S.C Rugby

O Farrapos recebe, neste sábado, 
dia 3, no Estádio da Montanha, o S.C. 
Rugby pela semifinal do Campeonato 
Gaúcho de Rugby, valendo vaga à deci-
são do título da competição estadual 
de 2017. A equipe comandada pelo 
técnico Javier Cardozo vai em busca 
do seu octacampeonato gaúcho, al-
mejando dar sequência à hegemonia 
do Farrapos no estado. 

Na primeira fase, o Farrapos ter-
minou na liderança isolada com 100% 
de aproveitamento na competição. Já 
a equipe do S.C. Rugby, clube resul-
tante da junção entre Serra e Caxias 
Rugby, conquistou a classificação na 
última rodada, terminando na 4ª posi-
ção com 10 pontos. Na fase classifica-
tória, jogando fora de casa, a equipe 
bento-gonçalvense derrotou os ca-
xienses pelo amplo placar de 66 a 12. 

Para o S.C. Rugby chegar a final, 

a equipe de Caxias do Sul terá que 
quebrar uma grande e expressiva 
sequência de resultados positivos 
do Farrapos na competição. A equi-
pe de Bento Gonçalves não perde 
no Campeonato Gaúcho desde 
2009, conquistando todos os seus 
títulos de forma invicta até então. 
No outro confronto da semifinal, 
San Diego e Charrua realizam o 
clássico da capital, também neste 
sábado, dia 3, valendo vaga à final 
da competição.

Semifinal - Campeonato 
Gaúcho de Rugby:

03/06 - Farrapos x S.C. Rugby - 
14h30 - Estádio da Montanha 

03/06 - San Diego x Charrua 
- 14h - Sociedade Hípica Porto-
-Alegrense

A equipe comandada pelo técnico Javier Cardozo vai em busca do seu
octacampeonato gaúcho

BGF enfrenta o Guarany em casa
Depois de sofrer o revés na 

última partida, o Bento Gonçalves 
Futsal entra em quadra novamen-
te neste sábado, dia 03, no Giná-
sio Municipal. A equipe recebe o 
Guarany de Espumoso em jogo 
válido pela 5ª rodada da Liga Gaú-
cha de Futsal.

A equipe comandada pelo 
técnico Vaner Flores segue trei-
nando apenas três vezes por 
semana, mas mesmo assim os 
poucos que acompanham o BGF 

percebem a luta e a dedicação de 
todos em busca dos resultados e 
do objetivo que é a permanência 
na elite em 2017.

O Guarany entrou na compe-
tição esse ano e, até então, ocupa 
a 4ª colocação com 7 pontos, três 
a mais que o BGF, que está na 9ª 
posição com 4 pontos conquista-
dos.  

Para quem quiser acompa-
nhar o jogo, o ingresso custa R$ 
10,00, vendido apena no local.

ASSOEVA 1 x 3 ASIF
31/05 - América x Atlântico
03/06 20:00 BGF x Guarany
03/06 20:00 Flores da Cunha x 
AES
03/06 20:00 ALAF x ABELC
06/06 19:00 ACBF x SASE

Confira os jogos da 
5ª rodada:

Dupla Grenal realiza ações de 
aproximação com torcedores 
na Expobento

Grêmio e Internacional vão mar-
car presença no Parque de Eventos, du-
rante a 27ª edição da Expobento, que 
ocorre entre os dias 8 e 18 de junho. 
Os times estarão em Bento Gonçalves 
com seus ônibus oficiais servindo de 
QG para atrações que vão de ações de 
marketing a exibição de troféus.

O primeiro a estacionar será o do 
tricolor, dia 13 de junho – feriado de 
Santo Antônio em Bento Gonçalves. 
Entre 10h e 17h, o veículo oficial do 
clube estará no hall do Pavilhão A, fa-
zendo as vezes de subsede da Arena. 
Entre as atrações programadas estão a 
exposição da taça da Copa do Brasil, 
conquistada ano passado, a presença 
do mascote Mosqueteiro para divertir 
a criançada e um quiosque para asso-
ciação. “Nosso papel é estar perto da 

torcida, oferecendo um escritório 
para o que o Grêmio precisa”, diz 
Paulo Bruschi, cônsul do clube na 
cidade.

O arquirrival colorado chega a 
Bento Gonçalves no dia 17. Com o 
ônibus também estacionado na en-
trada do Pavilhão A – mas das 10h 
às 22h –, o Internacional exibirá as 
taças da Libertadores e do Mundial, 
além de espaço para o torcedor se 
associar ao clube. “É uma oportuni-
dade para muitos que nunca viram 
os troféus fazerem uma foto histó-
rica com as conquistas do time”, 
comenta o cônsul do Inter em Ben-
to, Léo Morandi. Na data, o Inter 
estará enfrentando o Santa Cruz 
pela Série B – partida que deve ser 
transmitida em um telão.
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Foragidos são capturados no 
bairro São Roque

Dois foragidos do sistema peni-
tencial de São Borja foram captura-

dos pelo POE (Pelotão de Operações 
Especiais), do 3°BPAT (Batalhão de 
Policiamento em Áreas Turísticas) 
durante patrulhamento na Avenida 
São Roque, Bairro São Roque, na 
manhã de quarta-feira (31).

A equipe abordou três indiví-
duos suspeitos e na consulta ao Sis-
tema Integradas foi constatado que 
dois deles estavam foragidos des-
de segunda-feira (29). Os homens, 
de 20 e 24 anos foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), e em seguida 
recolhidos ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Ônibus é alvo de assaltante na Cidade Alta
Um ônibus da empresa Santo 

Antônio foi alvo de um assaltante 
na manhã de terça-feira (30), na 
Rua 10 de Novembro, no Bairro Ci-

dade Alta.
Um passageiro anunciou o as-

salto e levou R$65 do caixa do mo-
torista, que reagiu.

Homens são presos por furto em 
Bento Gonçalves

Dois homens foram presos 
pelo POE (Pelotão de Operações 
Especiais), do 3°BPAT(Batalhão de 
Policiamento de Áreas Turísticas) 
na tarde desta quarta-feira (31), na 
Rua Ângelo Marcom, no Bairro São 
Roque.

Os indivíduos, um de 18 e ou-
tro de 34 anos são acusados por 
furto de um veículo Chevette com 
placas de Bento Gonçalves, rua 
João Busnello, bairro Ouro Verde. 
No momento em que foram abor-
dados pela equipe, eles estavam 
em posse de peças do carro e in-
dicaram onde eles o haviam aban-
donado.

O carro foi recuperado de-
volvido ao proprietário. Os crimi-

Os criminosos foram
encaminhados para a
Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA)

O criminoso fugiu do local. 
Ninguém ficou ferido. Esta é a se-
gunda vez no mês que um coletivo 
da empresa é alvo de criminosos.

Loja é arrombada no bairro Santa Helena
Uma loja foi arrombada na 

madrugada de quarta-feira (31), 
na Rua Amos Perissutti, no Bairro 
Santa Helena. De acordo com o 
proprietário do estabelecimento, o 

alarme acionou por volta das 2h50 
da manhã e ele se dirigiu ao local.

Ao chegar, constatou que os 
vidros estavam quebrados. Foram 
levados 15 casacos de lã femini-

nos e 3 três bolsas da loja. No local 
não há câmera de monitoramento, 
porém tem nas proximidades. As 
imagens serão analisadas para in-
vestigação.

Furtos a pedestres na quarta-feira
Dois casos de furtos a pedes-

tres foram registrados na quarta-fei-
ra (31). O primeiro foi por volta das 
12h15 na Rua Assis Brasil, próximo 
à Igreja Santo Antônio. Uma mulher 
caminhava na via quando um indiví-
duo passou correndo e roubou sua 

bolsa, fugindo em direção ao bairro 
Humaitá. Na bolsa tinha um valor 
de dinheiro, chaves e um celular de 
marca Samsung.

O segundo registro foi por volta 
das 14h15, na Rua Dona Isabel, no 
Bairro Universitário. Dois menores 

de idade caminhavam em direção à 
casa de um amigo, quando percebe-
ram que três indivíduos os seguiam. 
Eles conseguiram alcançá-los e agre-
diram um dos menores, além de fur-
tarem seu celular de marca LG. Os 
criminosos fugiram.

Homem é preso após furto de veículo
Um homem foi preso na noite 

de quarta-feira (31) pelo POE (Pe-
lotão de Operações Especiais), do 
3°BPAT( Batalhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas), na  Rua Adelai-
de Basso Pasquali, no Bairro Tancre-

do Neves.
Por volta das 19h40, os policiais 

militares abordaram o indivíduo, de 
41 anos, e constataram que ele havia 
furtado um veículo Gol, com placas 
de Bento Gonçalves, na Avenida Os-

valdo Aranha, no Bairro Cidade Alta, 
momentos antes.

O criminoso possui várias pas-
sagens pelo polícia. Ele foi encami-
nhado para a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA).

Acidente com ferido na ERS-446
Um homem de 37 anos foi en-

caminhado ao Hospital Tacchini 
com ferimentos, após o caminhão 
que conduzia ter saído da pista na 
manhã desta quinta-feira (1), na 
ERS-446, entre Carlos Barbosa e São 

Vendelino. O acidente foi no KM 08 
da rodovia, na localidade de Santa 
Clara Baixa.

O POE (Pelotão de Operações 
Especiais), 3º Batalhão Rodoviário da 
Brigada Militar (3ºBRBM) registrou a 

ocorrência. O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU) e Bom-
beiros Voluntários de Carlos Barbosa 
trabalharam no atendimento ao con-
dutor, que durou cerca de uma hora 
para ser retirado das ferragens.

nosos foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA).

Os homens foram recolhidos ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves

A transferência da 6ª delegacia da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vaca-
ria para Bento Gonçalves foi publicada em 
junho de 2016. Desde então, a região con-
ta com um efetivo fixo de policiais, que 
aumentou no final do ano passado. A 6ª 
delegacia da Polícia Rodoviária Federal da 
cidade fiscaliza um trecho de 143 km que 
inicia na cidade de André da Rocha pas-
sando por Nova Prata, Vila Flores, Veranó-
polis, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos 
Barbosa, Barão, São Pedro da Serra até a 
cidade de Salvador do Sul. 

De 01 de junho de 2016 a 31 de maio 
de 2017, as fiscalizações tiveram um au-
mento em mais de 50% de pessoas e ve-
ículos e mais de 100% de alcoolemia. Fo-
ram fiscalizados 22.304 veículos e 22.989 
pessoas. Foram realizados 8.387 testes 
de alcoolemia, dos quais 271 condutores 
foram autuados e terão a suspensão do 
direito de dirigir.

No período, 349 acidentes ocorri-
dos, com a diminuição de 27%. Oito foram 
com mortes, 20% a menos que no ano an-
terior. O trecho de maior acidentabilidade 
foi do km 209 (trevo de Faria Lemos) até o 
km 232 em Carlos Barbosa. A PRF em Ben-
to Gonçalves reduziu em 43% o número de 
acidentes sem vítima.

6.618 veículos foram autuados pelos 

mais diversos motivos, sendo a alcoolemia 
(274), ultrapassagem em local proibido 
(797), falta do uso de cinto de segurança 
e licenciamento os mais frequentes. 291 
CNH e 424 CRLV foram recolhidos para re-
gularização de pendências e 526 veículos 
foram removidos. A operação com o radar 
foi diária e 18.100 imagens de excesso de 
velocidade foram capturadas.

Na fiscalização a veículos de carga, 
379 toneladas de excesso de peso foram 
retirados da rodovia. 169 irregularidades 
relacionadas a transporte de produtos 
perigosos foram constatadas e autuadas 
e 2517kg de alimentos trasportados jun-
to aos produtos perigosos foram recolhi-
dos.

No combate a criminalidade a PRF 
teve um aumento de 60% de apreensões 
de drogas e de 97% de prisões na Br-470, 
213 pessoas foram presas, pelos mais di-
versos crimes, como tráfico de drogas(11 
pessoas), contrabando/descaminho (19), 
alcoolemia (42), receptação e entre ou-
tros. 3160 unidades de eletrônicos foram 
apreendidas por contrabando e descami-
nho, 16 veículos recuperados, 202kg de 
pasta base de cocaína, 31Kg de Crack e 
18kg de maconha foram apreendidos 
além de 14 pistolas, 2 revólveres, 2 espin-
gardas e 1.198 munições.

Polícia Rodoviária Federal  
aumenta a fiscalização e
reduz número de acidentes 

De 01 de junho de 2016 a 31 de maio de 2017, as fiscalizações tiveram aumento de 50% 



Programação válida de 01/06/2017 
a 07/06/2017. Sujeita a alterações 
sem aviso prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia - Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!

Cinema    
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Circulação nas terças e sextas

L’america Shopping 
Sala 1
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias - 14:30h -  
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.

Os Smurfs e a Vila Per-
dida (2D) (Duração 
1h30min/ Animação-Fa-
mília/ Livre)
Todos os dias  - 16:30h - 
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 diversas 
criaturas mágicas. Enquanto isso, o 
vilão Gargamel segue os seus pas-
sos.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama/ 12 anos
Todos os dias  - 18:50h - 
Dublado
Um homem vive atormentado após 
perder a sua filha mais nova, cujo 
corpo nunca foi encontrado, mas 
sinais de que ela teria sido violen-
tada e assassinada são encontrados 
em uma cabana nas montanhas. 
Anos depois da tragédia, ele rece-
be um chamado misterioso para 
retornar a esse local, onde ele vai 
receber uma lição de vida.

Velozes e Furiosos 8 (2D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos) - Todos os dias
21h - Dublado
Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle 
Rodriguez) estão curtindo a lua de 
mel em Havana, mas a súbita apa-
rição de Cipher (Charlize Theron) 
atrapalha os planos do casal. Ela 
logo arma um plano para chantage-
ar Dom, de forma que ele traia seus 
amigos e passe a ajudá-la a obter 
ogivas nucleares. Tal situação faz 
com Letty reúna os velhos amigos, 
que agora precisam enfrentar Ci-
pher e, consequentemente, Dom.

Sala 2
Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (3D) 
(Duração 2h09/ Ação / 

Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias - 
18:30h e 21h - Dublado 
- 14:30 - Legendado
O capitão Salazar (Javier Bardem) é 
a nova pedra no sapato do capitão 
Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele 
lidera um exército de piratas fan-
tasmas assassinos e está disposto 
a matar todos os piratas existentes 
na face da Terra. Para escapar, Spar-
row precisa encontrar o Tridente de 
Poseidon, que dá ao seu dono o po-
der de controlar o mar

Shopping Bento
Sala 1
Mulhher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias 
-14:30h, 21:10h - Dublado 
- 18:15 - Legendado
Treinada desde cedo para ser uma 
guerreira imbatível, Diana Prince 
(Gal Gadot) nunca saiu da paradisía-
ca ilha em que é reconhecida como 
princesa das Amazonas. Quando o 
piloto Steve Trevor (Chris Pine) se 
acidenta e cai numa praia do local, 
ela descobre que uma guerra sem 
precedentes está se espalhando 
pelo mundo e decide deixar seu lar 
certa de que pode parar o conflito. 
Lutando para acabar com todas as 
lutas, Diana percebe o alcance de 
seus poderes e sua verdadeira mis-
são na Terra.

Sala 2
Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (3D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias
14h e 18:15h - Dublado - 
21h- Legendado

que o comportamento excessiva-
mente amoroso por parte da família 
dela é uma tentativa de lidar com o 
relacionamento de Rose com um ra-
paz negro, mas, com o tempo, Chris 
percebe que a família esconde algo 
muito mais perturbador.

Cena do filme Mulher Maravilha

Cena do filme O Poderoso Chefinho

Cena do filme A Cabana


