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Acidentes urbanos diminuem
20% no primeiro semestre

Apesar de poucos registros divulgados pela Delegada de Polícia Maria Isabel Machado, falsários 
continuam fazendo vítimas que ainda acreditam em promessa de dinheiro fácil
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Opinião da Gazeta
Fiscalização e educação no trânsito

Com o expressivo índice de 
mais de um carro por motorista 
cadastrado na cidade e o grande 
número de acidentes  registra-
dos, a impressão que fica é que o 
número de acidentes tem aumen-
tado. Na reportagem da página 
três desta edição, o que mostra 
é exatamente ao contrário: os 
números têm caído tanto na área 
urbana quanto nas rodovias.

Os acidentes da área urbana 
registraram queda de 20% na ava-
liação dos primeiros semestres 
de 2016 para 2017. Já nas rodo-
vias o índice é ligeiramente mais 
expressivo (26,5%).  Buscando 
a avaliação destes números, os 
responsáveis pela Brigada Militar, 
Mobilidade Urbana e Polícia Ro-

doviária Federal revelam o segre-
do com uma só voz: fiscalização e 
conscientização.

Ainda falta muito, pois os 
acidentes registrados ainda apre-
sentam números altos. Rodovias 
em condições de trafegabilidade 
também são necessárias. Em mar-
ço deste ano o Governo Federal 
anunciou um corte de 39% no or-
çamento das polícias rodoviárias, 
e esta semana a Polícia Rodoviá-
ria Federal anunciou a redução 
nos serviços por falta de verba, já 
que vão trabalhar com os 11% da 
verba que sobrou para o segundo 
semestre.  

Com certeza estes índices 
de fiscalização e conscientização 
apresentados no relatório do pri-

meiro semestre vai sofrer queda 
e, consequentemente vai aumen-
tar o número de acidentes nas 
rodovias. Também o número de 
armamento  (aumento de  1400%) 
e 283,3 quilos de drogas apreen-
didos pela PRF vai sofrer redução 
no segundo semestre, por falta 
de  gasolina, viatura e homens 
nas pistas.

O corte nas verbas da Polícia 
Federal não é por acaso: sem di-
nheiro não há como empreender 
novas investigações, diligências 
contra os políticos que sangram o 
país. Foi anunciado nesta quarta-
-feira o sintomático fim das ope-
rações da Lava Jato em Curitiba: 
os ladrões ganharam. 

Fim de jogo.
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Números de acidentes urbanos caem 20% no primeiro semestre
Com mais de um veículo por motorista cadastrado, cidade registra queda no número de acidentes na área urbana e rodovias

O ano de 2017 já contabilizou 
731 acidentes de trânsito na área 
urbana  de Bento Gonçalves, 138 
com lesão corporal.Segundo o co-
mandante da 1ª Companhia do 3º 
Batalhão de Policiamento em Áreas 
Turísticas, Diego Caetano, houve 
uma redução de acidentes em to-
dos os meses, em comparação a 
2016, quando foram  registrados 
917 acidentes no primeiro semes-
tre, sendo 203 com lesões corpo-
rais.

O capitão Caetano destacou a 
importância da operação Balada Se-
gura. “A verdade é que barreiras po-
liciais e baladas seguras tem como 
objetivo, além da fiscalização, tam-
bém de educação e chamar atenção 
dos motoristas para a necessidade 
de observação das regras de trân-
sito”, diz.

Amarildo Lucatelli, da Secreta-
ria de Gestão Integrada e Mobilida-
de Urbana,  também reforça a im-
portância da educação no trânsito 
através de palestras proferidas por 
agentes de  trânsito em empresas, 
entidades e escolas.  

O objetivo destas conscienti-
zações é evitar acidentes como o 
ocorrido  na madrugada do último 
dia 30, quando o condutor per-
deu, por causa da alta velocidade 

o controle do veículo e chocou-se  
violentamente contra o muro de 
uma casa, jogando o motorista e o 
passageiro do veículo para fora do 
automóvel, que ficou totalmente 
destruído.

Caso como este é comum apa-
recer nos noticiários. Alta velocida-
de, muitas vezes estimulados pelo 
uso de álcool são comuns nas ma-
drugadas da cidade. Mas não só de 
velocidade são os casos registrados 
no município.

A grande maioria dos casos 
de acidentes em áreas urbanas é 
distração do condutor somado ao 
trânsito caótico de uma cidade de 
110 mil habitantes com mais de 80 
mil carros em circulação.

Uma cidade sem planejamento 
ou estudo sobre o trânsito, acres-
cido de intervenções aleatórias au-
mentam os casos de acidentes.

Acidentes em rodovias 
também diminuiu

Apesar da Polícia Rodoviária 
Federal registrar uma diminuição 
significativa (26,5%) no total de 
acidentes ocorridos no primeiro 
semestre, passando de 196 para 
144,m relação ao mesmo período 
de 2016, os números continuam 
altos. O número de pessoas feri-

das também baixou neste primeiro 
semestre (-10%) além de uma dimi-
nuição de pessoas envolvidas ilesas 
(-11%). Mas o melhor índice foi o da 
redução dos acidentes com óbitos 
(57,14%) seguido da redução dos 
acidentes graves foi de 39%, nas ro-
dovias.

Autuações
O aumento de 67% nas fisca-

lizações de veículos contribuíram 
para a queda no número de aciden-
tes e mortes: os autos de infrações 
pularam de 3.528  para 13.149 , 
crescendo em 372,7%. A Polícia Ro-
doviária Federal fez 14.026 fiscali-
zações em veículos nas rodovias em 
2017, e aumentou  em 77% (15.020 
abordagens) a fiscalização de pes-
soas neste primeiro semestre do 
ano.

Foi constatado também um au-
mento de 270% nas autuações por 
embriaguez, sendo 200 multas apli-
cadas em 2017, decorrente ao au-
mento dos testes de etilômetro em 
160%, sendo aplicados 6.322 testes 
em 2017. Também houve aumento 
em mais de 300% no recolhimento 
de CNHs e CRLV’s.

Houve também acréscimo na 
fiscalização de velocidade em mais 
de 400%, sendo registradas 9.212 

imagens.
Segundo a Polícia Rodoviária 

Federal a fiscalização de peso tem 
ocorrido diariamente, retirando 
da rodovia aproximadamente 210 
toneladas de excesso de peso em 
caminhões, aumento em mais de 
766% na fiscalização de cargas na 
rodovia. Também oram flagrados, 
neste primeiro semestre de 2017, 
439 condutores realizando ultra-
passagem em local proibido, au-
mento em 74%.

Educação
Todo este trabalho de fiscaliza-

ção é complementada com  aborda-
gens educativas e conscientização 
-  7.343 pessoas -  dos motoristas e 
passageiros através do uso do Cine-
ma Rodoviário, entre outros proje-
tos desenvolvidos pela corporação. 

80 mil  veículos em
circulação 

O número de veículos em cir-
culação no país não para de crescer. 
Segundo dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN), 
são quase 50 milhões de automó-
veis rodando no país. E esse cenário 
se estende muito além das grandes 
metrópoles: aqui em Bento Gonçal-
ves, na última década, o índice de 

veículos registrados circulando no 
município aumentou cerca de 30%, 
de acordo com as informações de 
Gerson Tadeu Astolfi Vivan, cre-
denciado ao Detran e responsável 
pelo Centro de Registro de Veícu-
los Automotores (CRVA) em Bento 
Gonçalves.

Município contabiliza 
mais de um carro por 
motorista cadastrado

O responsável pelo CRVA cha-
ma a atenção para o fato de que em 
2007, haviam 51 mil carros regis-
tados em circulação no município. 
“Dez anos depois, esse número 
saltou para mais de 78 mil – um 
aumento de aproximadamente 34% 
da frota. Para se ter uma ideia, em 
2012, chegamos a emplacar 660 
carros num só mês”, comenta.

Os dados do Detran apontam 
uma constatação preocupante: 
aqui, assim como no resto do país, 
a valorização crescente do automó-
vel enquanto bem de consumo e a 
escolha deste como opção prefe-
rencial de mobilidade já acarretam 
consequências preocupantes no pa-
norama geral do nosso trânsito. E 
essas consequências exigem medi-
das rápidas e eficientes para conter 
o avanço do problema.
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No próximo dia 13 acontece o 27º 
Congresso Movergs em Bento Gonçal-
ves. Para essa edição do evento, foi 
confirmada a participação do enge-
nheiro alemão e especialista renoma-
do na área de produção conectada, 
Ernst Esslinger. Com a pauta “A indús-
tria moveleira a caminho da indústria 
4.0”, o engenheiro vai explanar sobre a 
definição e o surgimento da Indústria 
4.0, os desafios para a implantação, as 
etapas que devem ser realizadas para 
se atingir o conceito completo. Esslin-
ger mostrará exemplos e números de 
empresas europeias que estão produ-
zindo com alta tecnologia sob a visão 
da Indústria 4.0. Abordará, ainda, a 
evolução da produção e o futuro da 
produção de móveis.

O objetivo do engenheiro ale-
mão é mostrar a relevância da quarta 
revolução industrial, inspirando fabri-
cantes – tanto pequenos, quanto gran-
des – a buscar soluções de automação 
como diferencial competitivo. “Minha 
expectativa é que haja um bom públi-
co formado por fabricantes de móveis, 
funcionários, estudantes, projetistas e 
empreendedores, pois é a oportuni-
dade de conhecer as mais modernas 
tecnologias aplicadas na Europa e no 
mundo. 

Atualmente, Ernst Esslinger atua 
nas atividades da Indústria 4.0 no Gru-
po HOMAG e coordena o “Projeto de 
Referência Nacional de Segurança de 
TI na Indústria 4.0 – IUNO”, financiado 
pelo governo alemão e que envolve 21 
grandes indústrias daquele país e con-
ta com um aporte de aproximadamen-
te 33 milhões de euros.

O 27º Congresso MOVERGS acon-
tece no próximo dia 13 de julho, a 
partir das 7h30min, no Salão Malbec 
do Dall’Onder Grande Hotel, em Bento 
Gonçalves (RS). 

O mote desta edição será “Trans-

formação”, e visa reunir os profissio-
nais da cadeia produtiva para atuali-
zar conhecimentos, reciclar práticas e 
ter acesso a novas informações.

 
Movergs 

Com mais de 30 anos de atuação, 
a Movergs representa mais de 2.700 
indústrias moveleiras no Estado, e 
tem como lema “unir para fortalecer, 
renovar para crescer”. Em 2016, so-
mente em Bento Gonçalves, o setor 
moveleiro faturou R$ 1,81 bilhões en-
tre, aproximadamente, 300 empresas 
do segmento. A indústria totaliza no 
município 300 empresas e 6,44 mil 
empregos gerados. Dentro da indús-
tria de transformação, a área movelei-
ra é a que mais emprega. É, portanto, 
de significativa contribuição para o 

desenvolvimento econômico e social 
da cidade que é um dos principais po-
los do segmento no Brasil.

 O Rio Grande do Sul tem, atu-
almente, mais de 2,7 mil empresas 
moveleiras, que respondem por 19% 
do total de móveis fabricados no Bra-
sil. No ano passado, as indústrias de 
móveis e colchões faturaram R$ 10 
bilhões e exportaram US$ 178,8 mi-
lhões, e os principais mercados foram 
Reino Unido, Uruguai, Peru, Estados 
Unidos da América, Chile e Argenti-
na. Também foram responsáveis pela 
geração de mais de 38 mil empregos. 
Tais indicadores demonstram o quão 
representativo é o segmento no con-
texto da economia gaúcha, tanto pela 
geração de renda e tributos, quanto 
de postos de trabalho.

O engenheiro alemão Ernst Esslinger é especialista renomado na área
de produção conectada

Especialista alemão traz novidades da
indústria 4.0 ao 27º Congresso da Movergs
Edição 2017 visa reunir os profissionais da cadeia produtiva para
atualizar conhecimentos, reciclar práticas e ter acesso a novas informações

Planos de saúde são obrigados 
a oferecer cobertura ilimitada 
de psicoterapia
Medida anula parte de resolução da ANS que 
determinava limite de sessões permitidas

Uma decisão do Ministério 
Público Federal determinou que 
todos os planos de saúde privados 
do Brasil deverão ofercer cobertura 
ilimitada para sessões de psicote-
rapia aos pacientes.

O texto anula parte da Reso-
lução Normativa nº338/2013 da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) a qual determinava 
um limite de 12 sessões por ano, 
modificada em 2015 para 18 ses-
sões.

Segundo o relatório, ao limi-
tar o número de consultas, a nor-

mativa se tornou inconstitucional, 
porque o número de sessões ideal 
é o indicado pelo profissional de 
saúde, podendo ser superior a 18 
dependendo de cada caso.

Assim como foi sustentado 
que a regulamentação também es-
tava em desacordo com a Consti-
tuição Federal, “visto que a Carta 
Magna considera o direito à saú-
de como um dos direitos sociais 
garantidos(art. 6.o)”. A ANS deve 
informar todas as operadoras de 
Planos de Saúde Privados sobre a 
mudança. 

Consumidores poderão exigir de planos de saúde cobrança de sessões de psicoterapia

1ª edição do Celebra Rock acontece de 
13 a 16 de julho em Bento

Para celebrar o Dia Mundial 
do Rock, acontece de 13 a 16 de 
julho, a 1ª Edição do Festival Ce-
lebra Rock, que inicia suas ativida-
des na quinta-feira, 13 de julho, às 
20h, na Casa das Artes. Neste dia, 
receberá a banda Argentina Star 
Beetles, homenageando uma das 
maiores bandas da história, The 
Beatles.

Na sexta feira, 14 de julho, a 
partir das 23h, no Ferrovia Live, a 
banda Velhas Virgens se apresen-
tará, em sua turnê de 30 anos.

No sábado e domingo, a par-
tir das 14 horas, a Rua Coberta 

será palco de um grande festival 
em celebração ao Dia do Rock. Di-
versas bandas, novas e históricas, 
de diversos estilos se encontram 
para trazer o melhor do rock para 
o público.

O festival ainda contará com a 
Feira Criativa com exposição dos 
artistas: Diogo Carlet Carini DBNS, 
Coletivo Conspira, Edinara Patzlaff 
e Ernani Cousandier.

Além da exposição de obras 
de arte e presença de brechós da 
Arabella’s Brechó e Mangue Clo-
thing com apresentação de roupas 
sustentáveis. Contará ainda com a 

15/07 - Sábado:
14h - Palco livre - passagem de 
som
15h - Verun (grunge)
16h - Antro (pop rock nacional)
17h - Don Camaleone (rock n roll 
autoral)
18h - Púrpura (metal)
19h - The Bentles (rock)
16/07 - Domingo:

14h - Palco livre - passagem de 
som
15h - Black at Blues (blues)
16h - Edzul (rock n roll autoral)
17h - A Elétrika Tribo (rock n roll 
autoral)
18h - Blackbirds (rock n roll auto-
ral)
19h - Thanks to Queen (rock)

Programação do Festival:

Bento sedia Congresso sobre 
Geriatria e Gerontologia

Bento Gonçalves é sede da 
10ª edição do Congresso Sul-
-Brasileiro de Geriatria e Geron-
tologia.

O evento teve início nesta 
quinta-feira (06) e vai até sábado 
(08), no Dall’Onder Grande Hotel.

Palestrantes e profissionais 

Entre as atrações do festival está a 
banda argentina Star Beetles 

presença da Basílico e do Ferrovia 
Live, com a venda de cervejas ar-
tesanais e da Nega Maluca Food 
Truck.

O festival foi idealizado em 
parceria com  o Stúdio Casa da 
Vó, que estará presente no dia 15 
de julho, a partir das 23 horas no 
Ferrovia Live, com a apresentação 
das bandas Evilcult, Rainha de Es-
padas e Still Crazy.

da área vão debater sobre temas 
como alteração de humor, onco-
logia, insuficiência renal, Mal de 
Parkinson e Mal Alzheimer, além 
de outros cuidados médicos.

A programação completa e 
inscrições estão disponíveis no 
site http://bit.ly/2jpOfR4

Profissionais da área vão expor ideias de temas como cuidados especiais ao idoso



Conhecido como conto do vigário por causa de Perez Vigário, um estelionatário 
que criou fama no século XIX0
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Apesar de poucos registros policiais, 
conto do bilhete faz inúmeras vítimas
Alvos preferidos são mulheres com idades entre 50 e 70 anos que,  
ingenuamente acreditam em promessa de dinheiro fácil

O golpe do bilhete tem gerado 
novas vítimas em Bento Gonçalves. 
Só em 2017, seis pessoas foram en-
ganadas por criminosos, segundo 
registros policiais, mas o número 
pode ser ainda maior, já que mui-
tas vítimas não realizam boletim de 
ocorrência. Com idades entre 50 e 
70 anos, as vítimas são iludidas por 
estelionatários para realizarem sa-
ques bancários.

Em janeiro uma mulher de 54 
anos perdeu R$ 14 mil no golpe do 
bilhete. De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na Dele-
gacia de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA), a mulher caminhava 
pela rua Fortaleza, no bairro Bota-
fogo, quando foi abordada por um 
homem pedindo ajuda para receber 
um bilhete premiado. Eles prome-
teram à vítima R$ 150 mil em troca 
de uma quantia em dinheiro.

A vítima foi com os crimino-
sos até a agência do Banrisul, no 
centro, e sacou R$ 2 mil. A quantia 
maior, no entanto, foi retirada da 
agência da Cidade Alta, onde a víti-
ma sacou mais R$ 12 mil. Após isso, 
deixaram a mulher em via pública, 
prometendo buscá-la após troca-
rem de carro. 

A vítima percebeu que tratava-
-se de um golpe quando os crimi-
nosos não retornaram. Ela ainda 
deixou o celular no carro dos indi-
víduos.

O último golpe aconteceu na 
última segunda-feira, dia 3, e envol-
veu uma idosa de 65 anos. A vítima 
aguardava o ônibus em uma para-
da próxima ao Colégio Cenecista, 
no bairro São Roque, quando foi 
abordada por um senhor pedindo 
informações de endereços. A justi-
ficativa dos criminosos era de que 
portavam um bilhete premiado.

A vítima disse que precisava 
ir para o Centro sacar R$8 mil e os 
dois ofereceram uma carona para 
a idosa. Eles aguardaram o saque 
e ofereceram carona de volta para 
ela. No caminho ao São Roque, um 
deles disse estar passando mal e 
solicitou que ela parasse para com-
prar uma água enquanto ele ia es-
tacionar.

A vítima deixou o pacote com 
o valor dentro do carro. Os homens 
não voltaram. A idosa informou 
que o senhor disse ser engenheiro 
e morar no São Roque.

Em junho deste ano outra ido-
sa de 62 anos perdeu R$ 12,5 mil 
no golpe do bilhete. Ela foi abor-
dada no bairro São Roque por um 
homem que dizia não ter documen-
tos, nem sabia ler e que teria um 

bilhete premiado.
Em seguida apareceu outro ra-

paz, dizendo que o ajudaria, fingiu 
ligar para o banco e confirmou o 
prêmio. O dono do bilhete ofere-
ceu R$100 mil para cada um, porém 
disse que precisava de uma garan-
tia. Os dois suspeitos levaram a ví-
tima até uma agência no centro de 
Bento Gonçalves, onde sacou R$ 9 
mil e depois a uma agência no bair-
ro Cidade Alta, onde a idosa sacou 
mais R$3,5 mil.

Os golpistas disseram que a ví-
tima só poderia sacar o prêmio às 
16h, então entregaram um pacote 
dentro de uma meia com o que se-
ria o dinheiro dela de volta e após 
foram embora. Quando a vítima 
abriu o pacote percebeu que havia 
apenas papel.

O primeiro homem era mo-
reno, cabelos escuros, cerca de 
1,60m, aparentando cerca de 30 
anos, o outro era loiro, alto, magro, 
aparentando a mesma idade.

O golpe do bilhete
O primeiro boletim de ocorrên-

cia do golpe no Brasil foi registrado 
em 1934, em São Paulo. Conhecido 
como conto do vigário por causa 
de Perez Vigário, um estelionatário 
que criou fama no século XIX, o gol-
pe tem em base a mesma essência: 
alguém aborda a vítima dizendo ter 
um bilhete premiado e pedindo in-
formações.

Esse vigartista avisa que preci-
sa de um valor para resgatar o prê-
mio, e oferece à vítima uma parte 
dele caso ela lhe empreste o dinhei-
ro necessário. Nisso, uma terceira 
pessoa se aproxima, geralmente 
bem-vestida, fingindo também ter 
interesse no prêmio. Ela liga para o 

banco e confirma que o tal bilhete 
é mesmo premiado. E depois, acon-
tece o desfecho que todo mundo 
conhece.

Os passos do golpe e o
perfil psicológico da 
vítima

Para analisar a psicologia da ví-
tima é preciso desmebrar o golpe 
em fases. A primeira é a da promes-
sa, na qual o vigarista chama a aten-
ção da vítima e introduz a proposta, 
que parece ser irrecusável.  Depois 
da promessa, o segundo passo é 
a fidelização, quando o objetivo 
é dar credibilidade à proposta. Ali 
que se encaixam os cúmplices.  A 
terceira fase é a finalização do gol-
pe, conhecida como truque, que se 
caracteriza pelo momento da dis-
tração da vítima.

 Para a psicóloga Karen Martins 
Gomes, atualmente, a população 
tem como prioridade o ter, o ser 
e o conseguir.  “As pessoas nutrem 
o pensamento do tudo eu posso, 
tudo eu quero, quanto mais melhor. 
O querer sempre mais junto com a 
abordagem rápida do criminoso faz 
com que a vítima caia no golpe”, 
ressalta. As vítimas são analisadas 
como pessoas vaidosas ou ganan-
ciosas que acreditam na promessa 
do dinheiro fácil.

Entretanto, são geralmente 
fragilizadas e vulneráveis para este-
lionatários.  Desde o início da pro-
messa, ela vai aplicar mentalmente 
a regra do custo e benefício. Se-
gundo o Promotor de Justiça Eudes 
Quintino de Oliveira Júnior, a vítima 
só se recupera do entusiasmo após 
a aplicação do golpe e fica com a 
sensação total de frustração, de im-
potência pela sua própria conduta.

Corpo de Bombeiros alerta sobre 
cuidados com fogão a lenha e 
lareira no inverno

Segundo Major Sandro Carlos 
da Silva, descuido pode ocasionar 
incêndio

Com o frio rigoroso do inverno, 
é comum a utilização de lareiras e fo-
gões a lenha. Contudo, o uso desses 
itens requer alguns cuidados, por-
que, quando mal utilizados, podem 
ocasionar incêndios. A reportagem 
conversou com o major do Corpo de 
Bombeiros, Sandro Carlos da Silva, 
que deu algumas dicas de cuidados 
fundamentais para a segurança.

De acordo com ele, o Corpo de 
Bombeiros já atendeu dois princípios 
de incêndios este ano, ocasionados 
pelo fogão a lenha. “A maioria dos 
acidentes acontecem com fogão a 
lenha e chaminé de lareira. A pessoa 
tem que ter a certeza que não ficou 
nenhuma fagulha ou lenha acessa”, 
alerta.  

Segundo Silva, a falta de limpeza 
da chaminé pode ocasionar num in-
cêndio. “Muitos acidentes começam 
nos canos, em lareiras ou fogão le-
nha. É importante realizar uma lim-
peza constante também na chami-
né, para evitar que acumule sujeira. 
Outra dica é que as pessoas deixem 
afastado o cano do fogo”, explica.  

12 recomendações para evitar 
acidentes com lareiras e aquecedo-
res de inverno

Certifique-se que estes estejam 
instalados em locais seguros da casa, 
distantes de tubulações a gás, corti-
nas e móveis.

Não deixe objetos acumulados 
sobre lareiras ou próximos aos fo-
gões à lenha, em caso de princípio 
de incêndio estes materiais servi-
rão como combustível e tendem a 
alimentar as chamas, propagando o 
fogo.

Use material próprio para quei-
mar em lareiras ou fogões à lenha, 
evitando madeira industrializada ou 
tratada quimicamente.

Não permita que crianças ali-
mentem lareiras ou fogões à lenha. 
Além disso, elas devem manter dis-
tância de segurança destes locais.

No caso específico de lareiras, 
utilize tela metálica com malha entre 
2 e 5 mm para evitar que fagulhas 
sejam propagadas para fora do local 
de queima.

Verifique se a instalação das cha-
minés está em perfeitas condições e 
em locais seguros.

Não coloque lenha em excesso 
em lareiras e fogões à lenha. Nunca 
deixe o local sem antes se certificar 
que o fogo está extinto.

Sempre mantenha entradas de 
ar em ambientes com fogo de lareira, 
fogões e aquecedores. O ar nesses 
locais precisa ser renovado, evitando 
risco de morte por intoxicação com 
monóxido de carbono – CO, ou mes-
mo por asfixia em razão do consumo 
de oxigênio do ambiente.

No caso de aquecedores, so-
mente adquira aparelhos certificados 
pelo Inmetro. Antes de ligá-los, veri-
fique se não há necessidade de reali-
zar algum reparo ou manutenção dos 
equipamentos.

Aquecedores a gás precisam ser 
aprovados junto ao corpo de bom-
beiros militar (exceção quando ins-
talados em edificações unifamiliares) 
e instalados por profissionais com 
responsabilidade técnica.

Não coloque roupas, utensílios 
ou objetos sobre os aquecedores.

É proibido o uso de álcool ou 
outros combustíveis para queimas 
em ambientes fechados.

Segundo Major Sandro Carlos da Silva, descuido 
pode ocasionar incêndio

É importante verificar se a instalação das chaminés está em perfeitas condições e em 
local seguro
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O escritor e produtor cultural de 
apenas 19 anos, Lucas de Lucca lança 
no próximo dia 13, o segundo livro da 
carreira. O curitibano, radicado em 
Bento Gonçalves desde 2006, aposta 
no gênero fantástico para atrair uma 
gama de leitores adolescentes. Em 
“Nova Rajux, volume único perten-
cente às Crônicas dos Três Deuses”, 
De Lucca se aventura na literatura 
infanto-juvenil e fantasia, diferente-
mente do O Corno Negro, primeiro 
livro do autor, que segundo ele, é 
voltado para um público adulto.

De Lucca que teve comerciali-
zado mais de 600 livros do primeiro 
romance lançado no último ano, diz 
que irá trabalhar a obra em escolas. 
“Esse livro tem influência do Senhor 
dos Anéis, de RPG, e traz também 
ilustrações. Eu vou doar as obras para 

escolas e pretendo fazer palestras. 
Por isso escrevi um livro de aventuras 
e com uma pegada bem leve”, afirma.

O jovem escritor já trabalha 
para o lançamento de um terceiro 
livro ainda este ano. “A minha ideia 
é lançar uma terceira obra ainda este 
ano, provavelmente em outubro, mas 
ainda não tenho data definida”, co-
menta.

A Novo Século
O título de fantasia é editado 

pela Novo Século, uma das maiores 
editoras brasileiras, sediada em São 
Paulo. “Nova Rajux” recebeu também 
financiamento do Fundo Municipal 
de Cultura de Bento Gonçalves, onde 
foi um dos contemplados de 2016.

O lançamento acontece no Ove-
lha Café Literário, Bento Gonçalves, 

e tem início as 18h, se prolongando 
até as 20h. A entrada é aberta ao 
público. Já no dia 20 o “Nova Rajux” 
será lançado na Saraiva do Shopping 
Iguatemi Caxias. O lançamento será 
às 18h

Nos meses seguintes ao lança-
mento, o escritor visita cada uma das 
escolas públicas de Bento Gonçalves 
entregando exemplares para a bi-
blioteca e alunos que se mostrarem 
destaque na área da literatura. Para 
incentivar a produção de literatura e 
a leitura, o autor fará cerca de 80 pa-
lestras com adolescentes da cidade 
falando sobre sua trajetória e ensi-
nando técnicas de criação.

No final serão doados quase 400 
livros para instituições municipais, 
estaduais e estudantes da rede públi-
ca do ensino fundamental e médio.

Lucas de Lucca lança no próximo dia 13 “Nova Rajux”, voltado 
ao público infanto-juvenil

Escritor de 19 anos lança segundo
romance em Bento Gonçalves

Inscrições para vestibular de
inverno termina no próximo dia 10
Instituição oferta cursos em oito unidades universitárias e prova 
será realizada no dia 16 de julho.

A Universidade de Caxias do Sul 
recebe até a próxima segunda-feira, 
dia 10 de julho, pelo site www.ucs.
br, as inscrições para o Concurso 
Vestibular de Inverno 2017, com a 
oferta de cursos no Campus-Sede 
(em Caxias do Sul) e nos campi uni-
versitários em Vacaria, Guaporé, 
Bento Gonçalves, Farroupilha, Nova 
Prata, Canela e São Sebastião do Caí.

Os cursos ofertados pela UCS 
são distribuídos em grupos:

– G1 (Medicina): Prova de Re-
dação, Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira (Espanhol ou Inglês), 
Conhecimentos Gerais, Biologia e 
Química. A duração da prova é de 
cinco horas e o valor da inscrição é 
de R$ 250,00;

– G2 (Medicina Veterinária e 
Odontologia): Prova de Redação, 
Língua Portuguesa, Língua Estran-
geira (Espanhol ou Inglês), Conheci-
mentos Gerais, Biologia e Química. 
A duração da prova é de cinco horas 
e o valor da inscrição é de R$ 70,00;

– G3 (demais Bacharelados e 
Tecnologias): Prova de Redação. A 
duração é de duas horas e o valor da 
inscrição é de R$ 50,00;

– G4 (Licenciaturas): Prova de 
Redação. A duração é de duas horas. 
O valor da inscrição é isento.

Para treineiros, a taxa de inscri-
ção é de R$ 40,00. A duração da pro-
va é conforme o curso escolhido. Os 
candidatos que se encontram nos 
grupos G1 e G2 só poderão realizar 
a prova no Campus-Sede, em Caxias 
do Sul.

Programa Integrado de 
Licenciaturas

A UCS oferta bacharelados, li-
cenciaturas e tecnologias. E, ciente 
da importância da formação de pro-
fessores para atuar nas redes públi-
ca e privada, a Universidade criou 
o Programa Integrado de Licencia-
turas – cursos de Artes Visuais, Ci-
ências Biológicas, Educação Física, 
Filosofia, Física, Geografia, Histó-

ria, Letras/Inglês, Letras/Português, 
Matemática, Pedagogia, Química 
e Sociologia –, com o objetivo de 
ampliar o acesso de estudantes de 
diferentes cidades de sua região de 
abrangência a esses cursos de licen-
ciatura.

No Programa Integrado de Li-
cenciaturas, parte das disciplinas de 
todos os cursos poderá ser cursada 
no Campus Universitário mais pró-
ximo do candidato. As outras disci-
plinas, obrigatoriamente, devem ser 
cursadas no Campus-Sede (Caxias 
do Sul).

Programa UCS.Tec
A UCS também conta com o 

Programa UCS.Tec, em que são ofer-
tados cursos de tecnologia com uma 
estrutura curricular diferenciada e 
voltada para as atuais demandas do 
mercado de trabalho. No Vestibular 
de Inverno estão sendo oferecidos 
os cursos: Estética e Coméstica, Gas-
tronomia, Gestão Comercial, Gestão 
de Recursos Humanos, Gestão Fi-
nanceira, Marketing e Hotelaria.

O Programa UCS.Tec reúne cur-
sos superiores de Tecnologia em um 

formato compacto, direcionados 
para áreas específicas de conheci-
mento, e com a vantagem de asse-
gurar ao futuro profissional a rápida 
inserção no mercado de trabalho. 
Os cursos que compõem o UCS.Tec 
são modulares, ou seja, é obrigató-
rio matricular-se em todos os crédi-
tos previstos no Plano Curricular em 
cada semestre.

Modalidade à distância
Na modalidade a distância são 

ofertados os cursos de Pedagogia 
– Licenciatura nos polos de Bento 
Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, 
São Sebastião do Caí, Vacaria, Nova 
Prata e Guaporé; e Biblioteconomia 
– Bacharelado nos polos de Canela, 
Caxias do Sul, São Sebastião do Caí 
e Vacaria.

A relação completa dos cursos 
ofertados no vestibular de inverno 
2017 pode ser conferida no site 
www.ucs.br.

A prova do Concurso Vestibular 
de Inverno será realizada no dia 16 
de julho, às 13h30min, mas os can-
didatos devem estar no local da pro-
va às 12h30min.

Prova será realizada no dia 16 de julho

Novo Fies oferece 100 mil 
vagas e promete juro zero 
a partir de 2018

Uma boa notícia para quem deseja 
estudar através do Novo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Novo Fies). O gover-
no federal anunciou na quinta-feira (6), a 
criação de 100 mil vagas a juro zero para 
2018, além de 210 mil com o juro normal. 

Na primeira modalidade, estudantes 
com renda familiar per capita de até três 
salários mínimos vão pagar uma parcela 
máxima de 10%  da renda mensal. Para se 
candidatar, a pontuação mínima do can-
didato deve atingir 450 pontos e nota da 
redação acima de zero no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

As demais 210 mil vagas serão dividi-
das entre Fies 2 e Fies 3. Na primeira, 150 
mil vagas vão ser ofertadas no próximo 
ano a partir de recursos fundos constitu-
cionais regionais. 

Já na segunda, outras 60 mil vagas 
para estudantes com renda familiar per 
capita de até cinco salários mínimo terão 
o Banco Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (Bndes) como 
fonte de recursos.

O Fies é um programa lançado em 
1999 para substituir o Programa de Cré-
dito Educativo (PCE/CREDUC). Foi criado 
para financiar o Ensino Superior de estu-
dantes que não podem arcar com os cus-
tos da formação.

Novo Fies vai reter até 30% de 
salário do estudante recém-

formado
O Novo Fies lançado pelo Governo 

apresenta controvérsias. Devido a alta 
taxa de inadimplência do programa,  o  
contrato vai ter uma cláusula que obriga 
o desconto de até 30% dos futuros salá-
rios para a devolução do financiamento.

Atualmente, a regra é aguardar 18 
meses após a formatura para o início do 
pagamento, mas com o novo modelo a 
devolução começará mais cedo. Caso o 
estudante não consiga ingressar de ime-
diato no mercado de trabalho, o prazo 
será estendido para mais alguns meses.

Atualmente, a regra é aguardar 18 
meses após a formatura para o início do 
pagamento, mas com o novo modelo a 
devolução começará mais cedo0 

Aberto edital para concurso Judiciário 
com salário de até R$7.352

O Edital nº 28/2017 - DRH-
-SELAP-RECSEL, que abre o con-
curso público do Poder Judiciário 
gaúcho destinado à formação de 
cadastro de reserva para os cargos 
de Analista Judiciário (áreas Judi-
ciária e Administrativa) e Técnico 
Judiciário, foi publicado na última 
semana.

A inscrição pode ser feita até 
o dia 24 através da internet, nos 
sites http://www.tjrs.jus.br e/ou 
http://portalfaurgs.com.br/concur-
sos. As provas estão marcadas para 
os dias 26 e 27 de agosto, e serão 
realizadas em oito cidades, à esco-
lha do candidato: Alegrete, Caxias 
do Sul, Palmeira das Missões, Pas-
so Fundo, Pelotas, Porto Alegre, 
Santa Maria e Santo Ângelo.

A graduação em Ciências Ju-
rídicas e Sociais é requisito para 
concorrer aos cargos de Analista 
Judiciário da Área Judiciária e de 

Analista Judiciário da Área Admi-
nistrativa, enquanto este último 
também está aberto para gradu-
ados em Administração, Ciências 
Contábeis e Economia. Já o concor-
rente ao cargo de Técnico Judiciá-
rio necessita ter o Nível Médio ou 
equivalente completo.

Os vencimentos iniciais brutos 
(em valores de junho) são de R$ 
7.352,93 para o cargo de Analista 
Judiciário, e de R$ 3.860,28 para o 
Técnico Judiciário. As vagas para 
Analista Judiciário destinam-se ao 
2º Grau de Jurisdição, ou seja, Tri-
bunal de Justiça e suas unidades, 
em Porto Alegre.

As vagas para Técnico Judici-
ário têm como destino tanto o 1º 
(comarcas da Capital e do Interior) 
como o 2º Graus. Do total de vagas 
ofertadas por cargo, serão destina-
dos 10% para pessoas com defici-
ência e 20% para negros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24

o concorrente ao cargo de Técnico Judiciário necessita ter o Nível Médio ou
equivalente completo
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(2)XR 250 Torna-
do 2005 vermelha 
com 35.000 km. 
Toda original com 
baú, nunca usada 
em trilha, moto 
toda revisada. Va-
lor R$ 6.500,00. 
I n t e r e s s a d o s 
tratar pelo fone: 
(054) 8129-9109 

(2) Vendo Burg-
man AN 125, 
ano 2008, 24.000 
km. Só 2.500,00. 
Documentação 
em dia. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9931-9091 
ou 9995-1112. 

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

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

(2) Vendo moto 
CG125 Hon-
da ES, 2012, 
50.000 mk. Va-
lor R$ 4.500,00. 
I n f o r m a ç õ e s 
tratar pelo fone 
(54) 9137-9265. 

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

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

(2) Bairro São 
Francisco, próxi-
mo a praça Vico 
Barbieri, com 2 
quartos, cozinha 
americana, 2 ga-

(1) Alugo apto 
com 1 dormitó-
rio, na Osvaldo 
Aranha, em fren-
te ao Estádio da 
Montanha. Va-
lor: R$600,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3055-3113.

(1) Alugo apto 
com 2 dormitó-
rios, na Osvaldo 
Aranha, em fren-
te ao Estádio da 
Montanha. Va-
lor: R$800,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3055-3113

(1) Troco apar-
tamento de 2 
dormitórios com 
71m² privativos 
no centro por 
um apartamen-
to de 1 dormitó-
rio, próximo ao 
centro, maiores 
i n f o r m a ç õ e s , 
ligar para  Ori-
des (54) 99913-
2331. 

(1) Aluga-se 
a p a r t a m e n t o 
mobiliado de um 
dormitório. Con-
tato pelo fone: 
(54) 991518363 
direto com pro-
prietário. 

(1) Alugo apar-
tamento de 01 
dormitório, para 
casal, com gara-
gem, sem con-
domínio, semIP-
TU. No bairro 
Progresso, tra-
tar diretamen-
te com o pro-

(2) Falcon NX 
400 ano 2007 
em ótimo esta-
do, vendo ou tro-
co por carro de 
maior valor. Valor 
R$ 10.800,00. Li-
gar no fone: (54) 
9604-8686 , fa-
lar com André. 

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

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

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

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

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

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

(2) Roubado um 
quadriciclo Hon-
da Foutrax 4X4 
vermelho.Ofere-
cemos recom-
pensa para quem 
tiver informações 
(54) 9114-2534. 

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

ragens, lareira, 
churrasquei ra , 
porcelanato, ges-
so, laminado nos 
quartos, espera 
para split, gás 
individual, posi-
ção Leste/Norte, 
terraço exclusi-
vo com 100m². 
Entrega em de-
zembro de 2014. 
Prédio revestido 
em pastilha e sa-
lão de festas. R$ 
350.000,00. Acei-
to imóvel de me-
nor valor. Fone: 
(54) 8128-5535. 

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

(3)Vendo ou tro-
co ap. no bota-
fogo 2 quartos 
sendo 1 suíte, 
garagem para 2 
carros, mobilia-
do- venda Direta. 
tel. 99965 7733. 

(2) Vendo Aparta-
mento na planta 
no último andar 
(8º Andar) com 
173,51m² priva-
tivos no Humai-
tá edifício Pedro 
Rosa com 3 va-
gas para gara-
gem, com 1 suíte 
com espera para 

Hidro e sacada 
em “L” com 36m², 
2 dormitórios, 
banheiro social, 
escritório, lavabo 
no living, churras-
queira, porcelana-
to, água quente, 
split e gesso. Va-
lor R$ 550.000,00 
ou R$ 110.000,00 
de entrada mais 
f i n a n c i a m e n -
to até a entrega 
das chaves ou 
quitação com fi-
nanciamento ou 
recursos próprios 
. Entrega em de-
zembro 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 aparta-
mento de 1 dor-
mitório com saca-
da, posição solar 
Oeste/Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² e 
57,41m² de área 
real total priva-
tiva. Valor: R$ 
165.000,000. Tra-
tar pelos fones: 
8168-0777 ou 
9106-8991.(1) Vendo volante 

para Astra, mas 
serve em diver-
sos 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 com fita du-
pla-face R$60,00. 
Tratar com Moa-
cir 54 99196-7373 

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

(2) Vendo capa 
para motocicleta, 
feminina tama-
nho médio, mar-
ca rebelli nova e 
leve, com sina-
lizador valor R$ 
100,00. Fone: 
(54) 9995-2520. 

(2) Vendo DVD 
Pioneer avh - 
5480 BR com 
tela retrátil de 7”, 
entrada para câ-
mera de ré, com 
02 meses de 
uso e na garan-
tia. Valor 800,00 
negociável. Tra-
tar com Everton 
(54) 8114-1444. 

(2) Vendo 4 ro-
das e 4 pneus 
pirelli Scorpion 
atr 175/0r14 meio 
uso. Valor R$ 
600,00. Aceito 
propostas. Tra-
tar com Ever-
ton pelo fone: 
(54) 8114-1444. 

(2) Vende-se 
um capacete 
preto, tamanho 
grande. Valor 
R$ 50,00. Fone: 
( 9 1 5 5 - 2 6 0 7 . 

(2) Vendo capa 
para motoqueiro 
feminina, tama-
nho M, nova e 
com sinalização. 
Valor R$ 600,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9995-1099. 

(2) Vendo bota 
para moto es-

(3) Casa grande de 3 quatros, 
no centro (rua Assis Brasil, perto 
da Unimed), com sala, cozinhas 
e banheiro grandes. Jardim na 

frente do terreno.  R$ 1.200 men-
sais. Direto com o proprietário+ 

caução de 3 meses do valor 
de aluguel. Tratar  pelo 

fone 991038357, com Ildo.

Alugo casa
portiva exustar 
semi-nova com 
raspadores, Nº 
45 BR. Valor R$ 
300,00. Fone: 
(54) 9106-8991. 

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

(2) Vende-se ca-
pacete preto, ta-
manho grande. 
Valor R$ 50,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9155-2607 

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

(1) Vendo cadei-
ra de bebe para 
carro até 25 kg. 
Valor R$ 190,00 
cor verde. Fone: 
(54) 9615-0116. 
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(1)  Alugo sobra-
do com 02 quar-
tos, sala e cozi-
nha conjugada, 
banheiro e área 
de serviço. Sem 
IPTU e sem 
condomínio, di-
reto. Whats 54 
9 9 2 0 4 . 2 4 8 1 . 
Valor R$ 650,00 
a R$ 680,00. 
Bairro Humaitá, 
Otávio Cainelli, 
075. Contato 54 
3454.3922

(1) Alugo casa 
parte superior 
com 3 quartos, 
sala, cozinha e 
banheiro, sem 
garagem. Bair-
ro Glória. Pre-
ferencialmente 
sem crianças, 
valor a combi-
nar.  Tratar tele-
fone: 3453-3288 
ou 999645034 
com Jane.

(1) Alugo po-
rão: cozinha, 1 
quarto, área de 
serviço, banhei-
ro. Bairro Ouro 
Verde. Contato 
pelos fones: 54 
99991.9454 ou 
992125781

(1) Alugo gara-
gem com portão 
eletrônico na 
Rua Marques 
de Souza em 
frente ao cemi-
tério municipal 
central de Ben-
to Gonçalves. 
R$ 110 , 00 re-
ais mensais. 
Tratar com Fe-
liciano, fones: 
37014195 e 
991222343. 

(1) Aluago gara-
gem fechada e 
com portão ele-
trônico na Rua 
Marques de 
Souza em frente 

ao cemitério mu-
nicipal central 
de Bento Gon-
çalves. Valor de 
R$ 110,00 men-
sais. Tratar com 
Feliciano, fones: 
37014195 e 
991222343. 

(1) ALUGA-SE: 
casa em condo-
mínio no bairro 
PROGRESSO, 
2 quartos, sala 
e cozinha con-
jugada, espaço 
externo privativo 
de 7x3. Sem ga-
ragem, ambien-
te familiar. R$ 
730 com IPTU 
+ água e luz in-
dividual. 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 quartos, 
banheiro, sala e 
cozinha conju-
gada, mobiliado, 
estacionamento 
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 dormitó-
rio, 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 

(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 
9997-2883, com 
Carolina ou 
Alex.

banheiros, 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

(2)Alugo casa 
2 quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro e área 
de serviço. Bair-
ro universitário, 
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, 
direto 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. Valor 
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 
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. Inte-
ressados, entrar 
em contato pelo 
telefone: Imoças, 
mobília nova, 
lavanderia, gela-
deira, GLP, chu-
veiro, internet. 
Próximo a FER-
VI-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 mo-
biliados, a casa 
totalmente cer-
cada e com mo-
nitoramento 24h, 
valor a combinar.
Fone: 54.3055-
2883, 9693-2001 
ou 9997-2883, 
com Carolina ou 
Alex.

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

(3) Alugo casa 
parte inferior, 
bairro Santa Rita 
(sala, cozinha, 
banheiro, dois 
quartos) interes-
sados entrar em 
contato pelo fone 
54 99024246 

(2)ALUGO CASA 
NA PRAIA, Bal-
neário Mariluz 
em Imbé, beira 
mar, 4 quartos, 3 

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 Gorreti 
R$350,00. Con-
tatos: (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. Sem con-
domínio. Posso 
estudar aluguel 
comercial. Con-
tato somente à 
noite, pelo tele-
fone 3055.4745.

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

prietário. Fone 
para contato: 54 
99972.6708

(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. Tranqui-
lidade e priva-
cidade locali-
zado próximo a 
FERVI-UCS. em 
B.Gonça lves . 
Te l .34513716 
ou 34511727. 

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

(2) Alugo apar-
tament de 01 
quarto, sala, 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 quar-
to com ou sem 
mobilia, R$ 
350,00. Próximo 
a Rodoviária, 
com água e luz 
incluso. Fone: 
9955-7550

(2) Alugo apar-
tamento no bair-
ro Santo Antão, 
com dois quar-
tos, sala, cozi-

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 
(p re fe renc 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 
suíte com ba-
nheiro, banheiro, 
sala, cozinha, 
todo mobiliado. 
Alugo para fes-
tas do fim de ano 
(10 dias). Valor à 
combinar. Con-
tato: 9969-3200 
com Carolina

(2) Tenho par-
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(1) Vendo casa 
no bairro Nos-
sa Senhora da 
Saude. De alve-
naria , 2 pisos. 
No valor de R$ 
100 mil, aceito 
carro e nego-
ciação. Conta-
to pelo fone 54 
99963.5176

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

(2) VENDO 
CASA Praia Es-
trela do Mar/ 
Torres, 150m da 
praia, R$ 160 mil 
e terreno pronto 
para a constru-
ção, escriturado. 
R$ 65mil, fone: 
9863-8556

(4) Vendo casa 
na praia de Xan-
grila divisa com 
Atlântida em 
condomínio de 4 
casas a 1 quadra 
do mar. Excelen-
te vizinhança e 
localização, 3 
quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, 

sala 2 ambien-
tes, churrasquei-
ra. VALOR R$ 
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceito 100 mil de 
entrada e restan-
te pode ser um 
imóvel em Ben-
to Gonçalves 
ou parcelado. 
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 bairro 
São Francisco 
com dois pisos: 
primeiro piso 
tem,  um quarto, 
sala e cozinha 
juntos, banheiro 
e área de servi-
ço. No segundo 
piso tem, dois 
quartos, sala, 
cozinha, banhei-
ro, área de servi-
ço, churrasquei-
ra. Tem garagem 
para dois carros, 
casa toda cerca-
da. Valor 150 mil 
reais, podendo 
ser financiada 
pelos bancos. 
Celular 99907 
6066 com Ade-
mar

(2) Casa de alve-
naria 12x15, ter-
reno de esquina, 
com cinco mora-
dias, já alugada. 
Bairro Santa He-
lena 2. Valor R$ 
850.000,00. In-
teressados 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 Bair-
ro 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 Centro, 
3 quadras do 
mar. R$ 550 mil. 
Mobiliado. Con-
tato: 99161-3895

(1)Vendo 1 casa 
de alvenaria, 2 
pisos, 3 dormi-
tórios, sala, cozi-
nha e banheiro. 
Bairro Nossa Se-
nhora da Saúde. 
Preço à com-
binar. Contato 
pelos fones: 54 
99963.5176 ou 
54 99957.1881 

(2) Casa de alve-
naria 12x15, ter-
reno de esquina, 
com cinco mora-
dias, já alugada. 
Bairro Santa He-
lena 2. Valor R$ 
850.000,00. In-
teressados 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 Bair-
ro Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(2) Vendo ou 
troco por casa 

em Bento Gon-
çalves, 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 Ta-
quari. Ótima para 
veraneio. Valor 
45.000.00. Fone 
(54) 996315029

(2) Vendo casa 
localizada no 
bairro São Fran-
cisco com 2 
quartos, sala, 
cozinha, banhei-
ro, área de servi-
ço com churras-
queira, garagem 
para 2 carros 
mais porão com 
1quarto, sala e 
cozinha 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 

(1) Alugo terreno 
de 5.000 m², na 
BR 470, próximo 
a vinícola Gran 
Legado, em Gari-
baldi. Valor a com-
binar. Tratar pelo 
fone: (54) 3055-
3113

(1) Vende-se, ter-
reno com área  
de 375 m², loca-
lizado no bair-
ro São Valentim 
em BG, cerca de 
1 km da escola 
municipal. Valor 
de R$ 90.000,00. 
Contato whats: 
54996451334 ou 
999930009. 

(1) Vendo terreno 
no Município de 
São Valentim do 
Sul – RS, medin-
do 36 x 36 metros, 
valor a combinar. 
Tratar pelo fone 
99993-7606

(4)Vende-se ter-
reno localizado 
no bairro São 
Valentim/ Bento 

Gonçalves, loca-
lizado torno de 
1 km da escola 
municipal. Valor 
R$ 100.000,00, 
tratar pelo telefo-
ne 54996451334 

(2)  Vendo terreno 
bairro imigrante 
medindo 14x34m 
final da rua. Valor 
R$ 170.000,00. 
Fone: 9113-2411, 
com Roberto.

(2) Vendo terre-
no perto de Mu-
çum, pertence 
a Roca Sales, 
com 50x800m, 
água encanada, 
poço, árvores fru-
tíferas, pátio pra 
casa. Perto do rio, 
1.800m da cidade 
de Muçum. Valor 
a combinar. Fone: 
5 4 . 9 6 4 8 - 0 3 1 2 

(2) Vendo terre-
no de 17x27 com 
duas casas. Casa 
de madeira, viga-
mento com lage. 
Valor R$ 110mil, 
aceito carro no 
negócio. Fones: 
9621-8819/9162-
2393

(2) Vendo terreno 
12x35 no lotea-
mento São Valen-
tim, bem localiza-
do com excelente 
vista. Contato com 
Léia: 54.9666-
6609/8142-8206.

(2) Vendo terreno 
Rua Mario Pizatto, 

bairro São Roque, 
próximo ao CNEC 
(Althaus) 18x40m. 
Fone: 9163/5752. 

(2) Vende-se ter-
reno, próximo a 
Farroupilha, per-
to da sede cam-
pestre Santa Rita 
com tamanho de 
15x58m. Valor 
R$ 50.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9149-3490. 

(2) Vendo terreno, 
rua Natalina San-
drin Zanetti bairro 
Imigrante final de 
rua, 467m². Valor 
R$ 140,000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9113-2411, 
falar com Roberto.

(2) Vendo 8 hecta-
res de terra próxi-
mo a barragem de 
Veranópolis. Acei-
to 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. Tra-
tar pelo fone: (54) 
9981-0719.

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

(54) 9962-9142.

(2) Vende-se ter-
reno com 12,5 
hectares com 
duas vertentes, 
luz e água de 
poço. Em Coronel 
Pilar. Tratar pelo 
fone:9915-0018 
com Claudecir. 

(2) Vende-se pro-
priedade com 
casa de alvenaria 
de 70 m² com luz, 
água potável, açu-
de e terra cultiva-
da. Localizada no 
município de Boa 
Vista do Sul. Con-
tato:9610-4693 

(2) Alugo um ter-
reno de 5.000m², 
podendo ser total 
ou parcial, na BR 
470, próximo a vi-
nícola Gran Lega-
do em Garibaldi.
Valor a combinar. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3055-3113. 

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

384m2 plano. 
2 moradias in-
dependentes . 
a avaliaçao e 
de R$600,000. 
Vendo por R$ 
550,000 pelo 
motivo de ter ou-
tro negocio nes-
se valor. Conta-
to: 9916-8521

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

(2) Aluga-se uma 
ótima moradia 
no bairo Santa 
Rita, próximo a 
Isabela com 2 
quartos, cozi-
nha, banheiro, 
garagem e chur-
rasqueira. R$ 
500,00. CONTA-
TO: 99954-7149
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(1) Vendo des-
tilador de aro-
mas e óleos 
essenciais, 80 
litros, marca Ri-
cefer. Valor R$ 
3.800,00 (acei-
to proposta). 
Tratar pelo fone 
54-999828634, 
com Laércio

(1) Vendo 4 pol-
tronas sofá de 
1 lugar + mesa 
de canto guar-
da tudo cor 
azul. R$ 200,00 
Fone: 3453-
2238 

 (1) Vendo te-
levisor phi-
lips 14 sem 
controle-valor-
-130,00=vendo 
moto bandei-
rante eletrica 
em bom esta-
do-vermelha e 
preta-esta sem 
o carregador-
-valor-150,oo. 
receptor orbi-
sat-esta sem 
o controle-va-
lor -60,00. t ra -
tar 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 por-
tão 2,50 x 2,40  
com motor semi 
novo no valor de 
R$ 1800,00. In-
teressados en-
trar em contato 
pelo fone: 3452-
2727 

(3)Compro es-
coras novas 
ou usadas, 
3,5 compri-
mento. Fone: 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 

(3)Vendo apa-
relho de nebu-
lização inalar 
compact  usado, 
em bom estado,  
valor 80,0 – tra-
tar 99197-7163

(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 

(1) Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital mar-
ca usada sony 
cyber shot 6,0 
mega pixels, 
valor 85,0 tra-
tar 99197-7163 

(1) Vendo chur-
rasqueira de 
chão, portátil 
marca Mor Ro-
deio comple-
ta, usada, va-
lor 100,0 tratar 
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 luga-
res 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  Tra-
tar com Moacir 
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 rejun-
te para azulejo e 
piso, cor branca, 
marca portokol, 
top flex, 15 kg, 
valor 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 bo-
tijão 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 

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 tele-
visor 14 philips 
sem controle-va-
lor-90,00.fone-
99615011.  

(1) Vendo ma-
quina lavar 
roupa usada 
-  Brastemp ac-
tive  -11kg, va-
lor 600,0. Tratar 
99197-7163 

R$240,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo ca-
pacete preto e 
vermelho com 
viseira. Capace-
te de boa qua-
lidade, 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 cadei-
ra. Muito bom 
para a circula-
ção e coluna. 
Novo R$75,00. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(1) Vendo diver-
sas cédulas de 
dinheiro anti-
gas. Aproveite 
R$10,00 cada. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(1) Vendo Cofre 
antigo com 70 
cm. de altura 
interna. Funcio-
nando tudo, com 
chave, segredo 
R$650,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(1) Vendo ócu-
los de sol Mor-

maii Modelo 
ACQUA na cor 
verde.Ótimo es-
tado 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. Nun-
ca utilizadas 
R$45,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373 

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

(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 

(1) Vendo esco-
ras de eucalipto 
pela metade do 
preço. Diversos 
tamanhos. Con-
tato pelos fones: 
54 999919454 
ou 992125781

(1) Vendo chur-
rasqueira elétri-
ca marca Arke. 
Semi nova , com 
os espetos , tra-
tar 991464558 

(1) Vendo apa-
relho de nebu-
lização inalar 
compact  usado, 
em bom estado,  
valor 80,0 – tra-
tar 99197-7163

(1) Vendo cen-
trifuga de fazer 
sucos de frutas 
usada, em bom 

estado,  marca 
walita tutti frut-
ti, valor 120,0 
– tratar 99197-
7163

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

(1) Vendo ca-
feteira elétrica 
usada marca 
eletrolux, em 
bom estado, va-
lor 60,0 – tratar 
99197-7163

(1) Vendo Título 
de sócio do clu-
be Country, va-
lor a combinar 
– tratar 99197-
7163

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

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

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

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

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

(3) Vendo apa-
relho de para-
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(1) Cuido de 
idosos. Trabalho 
como babá. Te-
nho experiência 
e referências. 
Tratar pelo fone 
54 99675 1001, 
com Isabel

(1) Rapaz Cui-
dador de Idoso 
com Referên-
cias e Carta de 
Recomendação; 
se oferece para 
trabalhar como 
cuidador (ex-
periência com 
obesos). Dispo-
nibilidade para 
dia/noite ou fi-
nais de sema-
na.   Aceita tra-
balho em Bento 
ou Caxias. Pode 
morar no tra-
balho. Fone p/ 
contato: (54)9-
9955-4363 

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

(3)Procuro vaga 
como cuidadora 
de idosos, com 
e x p e r i ê n c i a . 
Acompanhan-
te a noite. Falar 
com Clair (54) 
99680-7796 ou 
(54) 98109-1613

(3)Cuidamos de 
crianças, bairro 
Santa Rita, casa 
cercada, segu-
ra, mtos brin-
quedos, valores 
acessíveis. Re-
feições saudá-
veis. Ambiente 
familiar, poucas 
crianças, aten-
dimento dife-
renciado, NÃO 
C O B R A M O S 
matrícula e to-
das as refeições 
inclusas no va-

lor. Venha confe-
rir. 999938337.

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

(4)Trabalho de 
pedreiro, carpin-
teiro, encanador 
e reformas em 
geral. Orçamen-
to gratuito. Con-
tato pelo fone: 
9950-3279

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

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

(2) Vendo Túmu-
lo de cemitério 
com 3 gavetas 
e ossário,  não 
foi usado, no ce-
mitério parque 
jardim do vale, 
valor a combinar 
– tratar 99197-
7163 

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

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

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

(2) Faço digita-
ção e formata-
ção de trabalhos 

de acordo com 
as normas espe-
cíficas da ABNT. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9196-0357 
ou (54) 9706-
7250.

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

(4)Procura-se 
advogado, com 
a finalidade de 
dividir as despe-
sas do escritó-
rio, tratar fone: 
99606 1708, fa-
lar com Luciana

(4)Eu cuido de 
crianças ou ido-
sos durante o 
dia. Com expe-
riência. Tratar 
com Mari. (54) 
99665-8816 ou 
(54) 99121-6609

(2) Faço limpe-
za comercial, 
todos os dias da 
semana. Tratar 
pelo fone: (54) 
9969-6433, falar 
com Fabiele.

(2) Leciono In-
gles para re-
forço ou aulas 
particulares em 
geral. Tratar pe-
los telefones: 54 
84479831 e 54 
99393659

(2) Faço faxina 
geral, contato 
pelo fone: 9999-
6063

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

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

(2) Procuro ser-

(1) Doação de  
02 gatos, macho 
e fêmea (foram 
abandonados na 
estrada). Cerca 
de 5 meses de 
idade,vacinados   
e desvermifu-
gados. Já pas-
saram por ve-
terinário, são 
perfe i tamente 
saudáveis e 
muito dóceis. 
Fone para con-
tato: 54 99689 
3889 

(1) Vendo Do-
berman. Fêmea, 
28 meses,cor 
preta, pura, 
v a c i n a d a . R $ 
1.200,00, fa-
cilito. Conta-
to pelo fone 
5499999.6127

(1)Doo filhotes 
de cáes.  Cer-

bolica orbisat 
sem o controle 
valor 60,00-tra-
tar fone-
9 9 6 1 5 0 1 1 6 . 

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

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

(2) Vende-se 
fogão a gás de 
6 bocas. Va-
lor R$ 250,00. 
F: 9155-2607 
(2) Vende-se Tv 
CCE 29”. Valor 
R$ 250,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9155-2607 

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

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

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

(2) Vendo es-
tante cor marfim 
semi nova, em 
ótimas condi-
ções. Valor R$ 
100,00. Infor-
mações tratar 

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

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

(4)Vendo Jui-
cer Philips Wa-
lita de alumínio 
700W de potên-
cia R$ 295,00 
tratar 9646 8097 
(foto whatsapp) 

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

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

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

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

(2) Ofereço-me 
para trabalhar 
de pintor, ser-
vente de pedrei-
ro e serviços 
gerais em cons-
trução. Tratar 
pelo fone: 54 
91866069 com 
Mário Gomes

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

(2) Faço servi-
ço de faxineira, 
tratar pelo fone 
5 4 9 1 4 3 6 5 3 8 
com Nilde.

(2) Faço ser-
viço de jardi-
nagem como 
cortar grama e 
m a n u t e n ç ã o , 
tel: 5499810718 
falar com perrei-
rão.

(2) Procuro dia-
rista com ex-
periência em 
serviços gerais 
domésticos, in-
teressadas en-
trar em contato 
pelo endereço 
Rua Plauto de 
Abreu N:121 
bairro Santo An-
tão falar com Si-
mone.

(2) Fisiotera-
pia domiciliar 
ratamento de 
lesões trauma-
to ortopédicas, 
pós-operatórios, 
comp l i cações 

ca de um mes 
de idade, porte 
P/M, vacinas e 
vermifugos  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) 
9999-6127, falar 
com Fernando. 

(3) Foram en-
contrados uma 
gata siamesa 
com dois lin-
dos filhotes 
pretos. Estão 
para doação.
Tratar pelo fone 
54 999449733. 

(2)Doa-se dois 
gatos brancos 
de olhos azuis, 
filhotes. Fone: 
(54) 9908-8211. 

(2) Doação de 
4 filhotes de 
fêmeas, raça 
vira lata, porte 
grande. Inte-
ressados en-
trar e, contato 
pelo fone: (54) 
9907-1541. Fa-
lar com Lourdes 

(2) Vendo ca-
valo branco e 
encilhado, ele é 
de rodeio e óti-
mo para crian-
ças, valor a 
combinar. Fone: 
(54) 2457-1222 
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 filho-
te para adoção. 
Esperando por 
uma família que 
lhe dê amor! 
Tratar pelo fone: 

54 99944 9733 
Bairro Universi-
tário

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

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

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

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

(3)Vendo uma 
máquina de la-
var marca Bras-
temp, 8,5kg em 
bom estado, 
Valor R$300,00.  
Tratar pelos fo-
nes: (54) 3055-
2583 ou 9.9626-
8735

(1) Compro 
forno micro-
-ondas usa-
do. Tratar fone 
(54) 3451 2421 
com Gustavo. 
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(1) Procuro 
emprego de 
cuidadora, pos-
suo referên-
cias e experi-
ência de mais 
de 20 anos. 
Qualquer ho-
rário. Contato 
pelo fone (54) 
99963.5176

(1) Procura-se 
diarista com 
referência e ex-
periência. Para 
serviços gerais, 
da tarde com 
Simone.  54-
3453-2608 ou 
54-98149.0949

(1) Procuro-
emprego de 
faxineira e /ou 
babá, tenho 
experiência em 
cuidar de ido-
sos, mercados, 
lojas. Fone 
para contato: 
99668 7818

(1) Procuroem-
prego de cuida-
dora de idosos 
à noite. Tenho 
e x p e r i ê n c i a . 
Fone para con-
tato: 99668 
7818

(1) Cuidadora 
de idosos. Ho-
sitalar, dia e 
noite. 15 anos 
de experiência 
em Bento Gon-
çalves. Contato 
com Juraci 54 
99912.7064

(1)Preciso dia-

(2)Vendo um 
motor com vi-

(1) Vendo San-
dero Hi-Flex 
1.0 16V 2010 
Único dono, 
abaixo da FIPE 
R $ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 
à vista. Con-
tato pelo fone 
54-99700-0900

(1) Vectra Ex-
pression 2002 
completo, 2.2 
prata, R4 10,500. 

rista com ex-
periência com-
provada nas 
tardes de sex-
ta-feira. Tratar 
pelo endereço: 
Rua Plauto de 
Abreu, n 121 
- Bairro Santo 
Antão

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

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

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

(3) procura-se 
dama de com-
panhia que fi-
que dia e noite. 
tratar pelo fone: 
34524717

(3) procuro ca-
beleireira, mas-
sagista e ma-
nicure, todas 
com experiên-
cia. tratar 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 expe-
riência de 15 
anos no comér-
cio, financeiro 
e caixa, tam-
bém cuido de 
idosos e crian-
ças. horário co-
mercial, tratar 
pelo fone: 54 
9967-2581 ou 
91882395

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

(2) Ofere-
ço serviço de 
poda de árvo-
res, jardinagem 
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 
conhecimentos 
em hidráulica. 
contatos (54) 
30553900 com 
jair

(2) procuro mo-
torista de cami-
nhão com no 
mínimo 2 anos 
de experiên-

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

(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) 8136-4927. 

(3) Vendo uma 
escada de alu-
mínio quase 
nova pouco uso 
de 7 metros du-
pla, totalizando 
14 metros. Va-
lor a combinar. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9997-7820.

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

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

Contato pelo 
fone: (51) 99844 
7165

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

(2) Vendo Co-
rolla GLT18 
2013, cor pra-
ta, automático, 
banco de couro, 
com 52.000km.
Contato pelo 
(54) 98102.4448, 
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 Astra 
GLS 1995, IPVA 
pago, motor 
115cv, 4 portas, 
completo e revi-
sado. Tratar pelo 
fone 96693301. 
R$ 8.500,00

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

(2) Santana 1999 
2.0 completo, 
carro impecá-
vel. Valor R$ 
13.500,00. Tratar 
pelos fones: (54) 
8417-4695 ou 
(54) 9623-0131.

(2) Xsara Picas-
so 2.0, 2010, 
preto, 49 mil km. 

resp i ra tó r i as , 
pediatria e geria-
tria. Realize seu 
tratamento sem 
precisar sair de 
casa! contato: 
91258582.

(2) Faço servi-
ço de pedrei-
ro, azulejista, 
obras em geral. 
Tratar com Erni 
pelo fone (54) 
9957.1881

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

(2) Cuidadora 
de idosos, pes-
soa com experi-
ência na função, 
falar com Re-
jane pelo fone: 
3452-9458 ou 
9155-6095. Pre-
ferência na par-
te da noite.

(3) Cuido de 
crianças na mi-
nha residência, 
casa cercada, 
segura, mui-
tos brinquedos 
como escorre-
gador, cazinha 
de boneca e 
pula-pula. Ve-
nha conferir, 
preços acessí-
veis. Tratar pelo 
fone: 9993-8337 
com Shaiana. 

(3) Alugo brin-
quedos infantis 
(cama elastica, 
piscina bolinha, 
pebolim, escor-
regador, gan-
gorra, hockey) 
e maquina de 

cia e com re-
ferências. fone 
34524717 ou 
99677935

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

(3) Posto são 
valentim con-
trata frentista 
descrição da 
vaga: abaste-
cimento de ve-
ículos e troca 
de óleo. pre-
ferência para 
candidatos que 
residam no 
bairro tuiuty. 
Salario: media 
salarial para 
frentista horá-
rio de trabalho: 
11:40 horas as 
20 horas, inte-
ressados levar 
currículo até o 
posto que fica 
localizado ro-
dovia rst 470 
km 207 no ho-
rário comercial 
das 08 horas 
as 18 horas.

(3) Experiência 
com faxinas de 
escritórios, sa-
las comercias. 
M e i o - t u r n o . 
Valor a combi-
nar. Contato: 
99996063

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

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

Impecável, valor 
de FIPE. Tratar 
pelo fone: (54) 
9191-7493.

(2) Vendo Focus 
Hatch GL Flex 
1.6 2008, doura-
do. Ar condicio-
nado, ar quen-
te, cd player, 
desembaçador 
traseiro, direção 
hidráulica,rodas 
de liga leve, tra-
vas elétricas, 
vidros verdes, 
vidros elétricos 
e alarme. IPVA 
pago. Valor R$ 
24.000,00. Tratar 
pelo fones: (54) 
9178-1426 ou 
(54) 9634-0376.

(2) Corsa super, 
1997, 4 portas, 
completo menos 
direção, em bom 
estado. 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 mo-
delo novo 2009, 
branco, com ar 
quente, limpador 
e desembaçador 
traseiro, vidros e 
travas elétricas 
e alarme. Tratar 
pelos fones: (54) 
9961-5908 ou 
(54) 8126-0593.

(2) Vendo Gol 1.6 
CLI 96, com dire-
ção hidráulica, ar 
quente, limpador 
e desembaça-
dor, 4 pneus no-
vos, manual, cor 
bordô bem cui-
dado. Valor R$ 
10.300,00. Tra-
tar com o Paulo 
pelos fones:(54) 
3452-4607 ou 
(54)m 8117-
0424.

(2)Vendo Fus-
ca Ano 80. Mo-
tor 1.300L com 

algodao doce 
tratar pelo fone 
(54) 9952-3356

(2) Vende-se 
lenha. Contato: 
99810719 Eder. 
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86mk original, 
mecânica boa, 
nunca bateu, liso 
de lata, bom es-
tado. Cor Bran-
ca, interior mar-
rom. Valor R$ 
9.800,00. Aceito 
troca de menos 
valor. 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 camio-
nete com carro-
ceria para frete 
com ponto. Valor 
R$ 35.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9982-2222.

(4)Vendo Palio 
Fire 2015, ver-
melho, sem ar 
cond ic ionado. 
Com 16.000 km. 
R$ 25.000,00. 
Fone: 99136-
4078 ou 99146-
2104 com Gilber-
to ou Jussara.

(3) Vendo uno 
Fire 2003, com 
4 portas, na cor 
azul, valor a 
combinar. Tratar 
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 Fusca 
Branco ano 1972 
original, em esta-
do ótimo. Tratar 
pelo fone: (54) 
3452-4717 ou 
(54) 9967-7935.

(2) Vendo Palio 
ano 2000, na cor 
azul, vidro e tra-
va elétrica, lim-
pador traseiro, 
chave reserva, 
cd, veículo bom 
estado na cor 
prata. Tratar com 
Vinícius pelo 

fone (54) 3451-
7578.

(2) Vendo Ka-
dett 98 GLS, na 
cor branca, com 
ar, direção hi-
dráulica, vidros 
e travas elétri-
cas, (interface), 
legalizado baixo, 
IPVA 2015 pago. 
Carro em ótimo 
estado de con-
servação. Valor 
R$ 13.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9123-5937.

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

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

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

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

(3) Vendo Pa-
lio Fire Flex 1.0 
2007, carro em 
bom estado e 
econômico. Com 
4 pneus novos, 
ar quente, de-
s e m b a ç a d o r , 
radio e travas 
com alarme. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9681-8585. 

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

(54) 9980-9936.

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

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

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

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

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

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

(2) Vendo Escort 
GLX 1995 motor 
1.6 AP, injeção 
eletrônica, de-
sembaçador tra-
seiro, ar quente, 
rodas liga leve 
e 4 pneus no-
vos. Valor R$ 
7.000,00. Tratar 
pelos fones: (54) 
9197-6440 ou 
(54) 9969-8399.

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

(3) Vendo Palio 
cor vermelha, 
ano 1997. Va-
lor 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 
FONE 91253772 
E 96691484 

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

(3) Vende-se 
Opala/ Caravan, 
ano 1980, em óti-
mo estado. 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 Me-
gane Grand Tour 
Dynamique 2.0 
16V Aut. mode-
lo 2011 prata. 
Único dono. R$ 
34.000,00. (54) 
3453-2818 ou 
(54) 99742000.

(2) Vendo Corsa 
cinza, super 2P, 
única done, todo 
original, 50.000 
Km. R$ 12.000, 
não aceito trocas 
nem outra pro-
posta. Contato: 
99846982, com 

(2) Sala de an-
dar no centro, 
com 32 m². Valor 
R$ 120.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9972-3122.

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

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

(3) Vendo ou 
alugo sala lo-
calizada na rua 
Saldanha Mari-
nho. Terrea com 

165m², ótima lo-
calização. Falar 
direto com o pro-
prietário. Fone: 
(54) 9905-5057. 

(3) Vendo sala 
comercial mas 
também pode 

Milton.

(3) Vendo cami-
nhão Ford, cargo 
2428 com 

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

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 atacado Des-
co (antigo mer-
cado Imec). Va-
lor R$19.000,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9142-0125. 

(2) Vendo sala 



8Sexta-feira, 07 de Julho de 2017

(1) Alugo sala 
de 40 m², na 
Rua Refatti – 
bairro Maria 
Goretti. Valor: 
R$600,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 3055-3113.

(1) Alugo sala 
comercial 50 m², 
na Osvaldo Ara-
nha, em frente 
ao Estádio da 
Montanha. Va-
lor: R$ 2.400,00. 
Tratar pelo fone: 
(54) 3055-3113

(1) Alugo sala 
com 120m² para 
depósito ou pe-
quena empresa. 
Bairro Ouro Ver-
de. Fone para 
contato (54) 
99991.9454 ou 
992125781

(2)Alugo sala 
comercial tér-
rea, no Bairro 
São Bento,  Rua 
Parnaíba,  (pró-
ximo da Planal-
to) com 135 m², 
tratar 99197-
7163

(4)Alugo sala 
comercial duas 
opções, tanto 
rústica ou refor-
mada. De 88m². 
Próximo ao Sho-

(1)Vendo estabe-
lecimento em São 
Vendelino. Direto 
com proprietá-
rio. Ótimo para 
comércio. R$ 30 
mil de entrada+ 
60x.No total de 

pping L’mérica, 
bairro São Ben-
to. Preço a com-
binar. Fone: 
3452-2710

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

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

Pavilhão com 
400m², no bair-
ro São Ven-
delino, valor 
R$ 3.500,00. 
Tratar pelo 
fone:  (54) 
8 1 1 5 - 8 8 8 7 . 

(2) Aluga-se 2 
pavilhões in-
dustriais no lo-
teamento Dal 

loteamento Ca-
minhos da Eu-
lália. Tratar pe-
los fones: (54) 
9944-8899 ou 
(54) 9161-1187, 
falar com Vilmar.

(4) Alugo box 
de estaciona-
mento. Ed Pia-
za, centro. 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)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,a
rquivos,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 

(3) 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.

(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 
9 9 6 7 3 - 8 0 2 2 

(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 
e ao mutirão. 54 

comercial, na Av 
Osvaldo Aranha, 
ao lado da ro-
doviária. Aceito 
terreno, casa, 
salas e veículos. 
Tratar pelo fone: 
(54) 9163-5752.

ponte Cami-
nhos da Eulália 
. In teressados 
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 

110mil. Aceito tro-
ca por veículo ou 
consórcio. Con-
tato pelo fone 54 
99980 9936

(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 Gonçalves. 
Interessados tra-
tar pelo fone: (54) 
9196-5195.

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

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

(3) Loja comple-
ta de Decoração 
de Festas Infan-
tis, Descartáveis, 
Brinquedos, no 
Centro Bento 
Gonçalves, com 
20 anos de ativi-
dades, em pleno 
funcionamento.  
Tratar: (54) 9686-
4327.
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A partir de segunda, boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco
De acordo com a Federação dos bancos, a nova plataforma é mais segura contra os boletos em que os códigos de barra são adulterados por falsários

A partir de segunda-feira (10), 
o consumidor de todo o país vai 
poder efetuar o pagamento de 
boletos vencidos em qualquer 
banco.

No primeiro momento a me-
dida vale apenas para documen-
tos com valores acima de R$50 
mil, mas até dezembro já passa a 
incluir valores abaixo de R$200. 
Isso em razão de um novo siste-
ma que vai ser implantado pelos 
bancos.

De acordo com a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), 
a nova plataforma é mais segura 

contra os boletos fraudulentos, 
ou seja, aqueles em que os códi-
gos de barra são adulterados por 
criminosos. Caso o consumidor 
tente realizar o pagamento do 
boleto falso, as informações vão 
em desencontro com as registra-
das no sistema, bloqueando o pa-
gamento.

Além disso, os boletos vão 
trazer dados exigidos pelo Banco 
Central, tais como CPF ou CNPJ 
do emissor, valor, data de venci-
mento, e número do CPF ou CNPJ 
do consumidor.

Atualmente, o boleto é acei-
Plataforma também protege contra 

pagamentos de boletos falsos

to por qualquer agência bancária 
até a data de vencimento. Após, 
só o banco emissor do documen-
to aceita a cobrança. É necessário 
salientar que as empresas devem 
procurar os bancos dos quais são 
clientes para migrar da modalida-
de de emissão de boleto sem re-
gistro para registrada.
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Aprovado orçamento para retomada 
de emissão de passaportes

A Comissão Mista de Orçamento 
aprovou na terça-feira (4), um proje-
to de lei de crédito suplementar que 
destina R$ 102 milhões à Polícia Fe-
deral para a retomada da emissão de 
passaportes no Brasil.

O texto deve ainda passar para 

As cores dos passaportes e seus significados
A cor de cada passaporte tem um 
significado. Os parâmetros oficiais 
são definidos pela Organizaçao In-
ternacional da Aviação Civil (ICAO), 
e através deles as nações podem es-
colher a coloração. Entre as opções 
estão azul, preto, verde e vermelho. 
A maioria das cores utiizadas indicam 
decisões geopolíticas.
Vermelho
A cor era utilizada durante a Guerra 
Fria (pouco após 1945 até 1991) nos 
passaportes de cidadãos de nações 
comunistas. Atualmente, indica o pas-
sado ou presente socialista desses 
países, sendo a cor usada pela Bul-
gária, Rússia e China. A tonalidade 

puxada para o vinho é adota pelos países 
da União Européia, enquanto a Turquia, 
que deseja fazer parte do bloco econô-
mico, também usa um tom avermelhado.  
Verde
A maioria das nações seguem o Islamis-
mo como religião predominante, porque 
os muçulmanos acreditam que era a cor 
preferida do profeta Maomé. Por isso 
é usada por países como Arábia Saudi-
ta, Egito, Marrocos e Paquistão. Gana e 
Costa do Marfim também escolheram o 
verde.
Azul
A cor adotada pelo Brasil, é usada ainda 
por dois blocos econômicos: o Mercosul 
(o qual faz parteo Brasil) e a Comunidade 

do Caribe (CARICOM), de países 
da América Central. Os Estados 
Unidos, que até 1976, possuíam um 
passaporte verde, também têm pas-
saporte azul.
Preto
O preto é mais incomum. Utilizado 
pela Nova Zelândia, pelo México, 
e países africanos como o Congo, 
Botsuana e Angola, também é usa-
do por pessoas com benefícios di-
plomáticos dos Estados Unidos.  
Rosa
O passaporte rosa é emitido na 
Holanda em caráter de urgência, 
quando há perda do passaporte 
oficial.

Países que não exigem passaporte para viajar
Com a paralisação por tempo in-
determinado da Polícia Federal 
na confecção de novos passa-
portes, as viagens de férias de 
julho podem ser prejudicadas 
para muitos brasileiros. Entretan-
to, para quem ainda não planejou 
as férias pode conferir dicas de 
cinco países e destinos que não 
precisam de passaporte para via-
jar.
Argentina
Para ir ao país vizinho basta 
portar a identidade. A capital da 
Argentina, Buenos Aires é um 
dos destinos mais famosos da 
América do Sul, por semelhança 
à cidades europeias. Ainda existe 
a possibilidade de conhecer Bari-

loche e a Patagônia.
Chile
Um dos destinos mais caros do con-
tinente oferece a vista da Cordilheira 
dos Andes, e um litoral repleto de 
atrações naturais. Uma boa ideia é 
Algarrobo, que fica a apenas 90km 
da capital Santiago, e tem a maior 
piscina construída do mundo.
Uruguai
Um destino bastante escolhido pelos 
gaúchos, oferece o litoral de praias 
como Punta del Diablo, a pequena 
Piriapolis com seu teleférico e cas-
sino, além da já famosa Punta del 
Este. Ainda, a capital Montevideo é 
um charme. Lembrando que para en-
trar no país, por pertencer ao Merco-
sul assim como o Brasil, só é neces-

sário ter a carteira de identidade.
Colômbia
A Colômbia é um país que se 
desenvolveu bastante econô-
micamente nos últimos anos. 
Belas paisagens fazem parte do 
cenário do país. Em Bogotá, é 
é recomendável conhecer a La 
Candelaria, um bairro que pre-
serva a arquitetura histórica.
Peru
Um dos destinos mais procura-
dos no mundo são as ruínas de 
Machu Picchu, que foram con-
sideradas patrimônio histórico 
pela Unesco, e uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Moderno. 
Vale conhecer também Cuzo e 
Nazca.

votação no Congresso Nacional e san-
ção presidencial. Portanto, ainda não 
existe prazo para a regularização do 
serviço.

O projeto foi elaborado pelo 
governo no dia 28 de junho, um dia 
após a PF anunciar que teria que pa-

ralisar a emissão do documento por 
falta de verba.

A princípio, o projeto previa que 
o dinheiro fosse retirado da Educa-
ção, mas o governo recuou e enviou 
ofício ao Congresso alterando a dota-
ção orçamentária a ser prejudicada.

Passaporte de emergência é alternativa para viagem
Em alguns casos, o passaporte de 
emergência pode ser a alternativa 
para a viagem. Para obter o docu-
mento, deve-se ter toda a documen-
tação necessária igual a solicitada 
para o passaporte comum (docu-
mento de Identidade, certidões de 
casamento/divórcio, título de eleitor 
e comprovante de votação da últi-
ma eleição e, se houver, passapor-
te anterior válido). Uma informação 
importante é que o emergencial só 
é válido por um ano, e não é aceito 
em alguns países, por isso é reco-
mendado verificar se a companhia 
aérea e o país de destino vão acei-
tar o documento.

A Polícia Federal não possui uma lista 
de restrições. Ainda, é necessário provar 
através de documentos que a viagem 
deve ser imediata. Não é preciso agendar 
o atendimento, e no posto, um funcionário 
vai analisar a documentação e decidir se 
o pedido se encaixa nas hipóteses emer-
genciais. Se sim, é entregue uma guia de 
pagamento (GRU) no valor de R$334,42. 
O passaporte fica pronto em até 48 horas.
Casos considerados
emergenciais:
- Motivo de saúde do viajante, do seu côn-
juge ou parente até de segundo grau.
- Proteção do patrimônio (onde não são 
inclusos o prejuízo com passagens e hos-
pedagem)

- Necessidade de trabalho
- Ajuda humanitária;
- Interesse da administração pública; 
- Catástrofes naturais;
- Conflitos armados;
Companhias aéreas adotam
medidas para alterar viagens
As companhias aéreas criaram al-
ternativas para quem foi prejudica-
do pela suspensão da emissão dos 
passaportes. A Latam, por exemplo, 
oferece três ajustes aos passageiros: 
para voos até 28/7, reembolso; adiar 
a data por trinta dias sem multa ou 
escolher outra data e outro destino só 
pagando a diferença. A Gol também 
vai oferecer a alteração sem custo.

A formação de um bloqueio 
às massas de ar polares, por cau-
sa da temperatura dos oceanos, 
garantirá um julho com pouca 
incidência de chuva para a maior 
parte do país, especialmente para 
o Rio Grande do Sul.

É isso o que aponta o moni-
toramento climático encomenda-
do mensalmente pela Rio Grande 
Energia (RGE) junto ao Climatem-
po. O estudo serve como base 
para o planejamento de ações do 
Centro de Operações Integrado 
(COI) da concessionária e é esten-
dido para a RGE Sul.

O bloqueio ocorre porque 
as águas da superfície da costa 
Oeste da América do Sul e as do 
Atlântico Sul estão mais quentes 
do que o normal, o que ocasio-
nou uma elevação considerável 
na faixa entre o litoral Norte da 
Argentina, Uruguaia e Rio Gran-
de do Sul. Com esse cenário, as 
frentes frias passam afastadas da 
costa e a massas polares serão 
continentais, mas sem represen-
tatividade.

O bloqueio só deve ser que-
brado no final de julho, com a 
mudança na configuração da tem-
peratura dos oceanos.

O acompanhamento climáti-
co também indica que, segundo 
os modelos oceânicos, até o fi-
nal do ano haverá o registro um 
ligeiro aumento na temperatura 
das águas do Pacífico Equatorial, 
o que contribui para a não for-
mação de um novo El Niño ou de 
uma nova La Ninã até o primeiro 
semestre de 2018. 

Entretanto, caso as previsões 

Julho deve ser de pouca chuva
Previsão é de que clima do Estado não sofra 
influência do El Niño ou El Niña até o primeiro 
semestre de 2018

não se confirme, a RGE e RGE Sul 
têm estratégias definidas para 
atuar em casos de contingências 
e com poder de mobilização para 
atender às possíveis ocorrências 
e restabelecer o serviço o mais 
breve possível em caso de tempo-
rais. Para agilizar os atendimen-
tos os clientes podem avisar as 
empresas sobre a falta de energia 
pelo SMS Center.

Para isso, basta enviar a pala-
vra LUZ e o “Seu Código”, dispo-
nível na fatura de energia, para o 
número 27350. O serviço é gra-
tuito.

Para utilizar o serviço é ne-
cessário se cadastrar no SMS Cen-
ter enviando a palavra IN e o “Seu 
Código” para o mesmo número.

Dicas de Segurança
Durante as tempestades com 

descargas atmosféricas (raios) os 
seguintes cuidados podem au-
mentar a sua segurança:

- Não se aproxime e não to-
que nos cabos elétricos que po-
dem ser rompidos pela queda de 
árvores e objetos, e avise imedia-
tamente a RGE/RGE Sul. 

- Evite tocar os aparelhos ele-
trodomésticos e retire os apare-
lhos eletrônicos das tomadas.

- Afaste-se de janelas e portas 
metálicas.

- Evite os banhos nos mo-
mentos de tempestades.

- Nunca se abrigue debaixo 
de árvores. Sempre procure uma 
casa de alvenaria ou o interior de 
um veículo. 

- Em zonas rurais, não toque 
e se aproxime de cercas.

caso as previsões não se confirme, a RGE e RGE Sul têm estratégias definidas para 
atuar em casos de contingências
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Livreiros e consumidores 
criticam Lei do Preço Fixo
A ementa consiste em estabelecer regras para a comercialização do livro, 
definindo infrações, penalidades de multa e ação judicial

O Projeto de Lei 49/2015, que 
consiste em fixar o preço de ven-
da de livros no Brasil, recebeu pa-
recer favorável do relator Senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) na última 
semana. Há dois anos tramitando 
no Senado, o texto ainda precisa 
ser aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), pela 
Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes (CE) e pela Câmara dos 
Deputados para entrar em vigor. Na 
consulta pública do site do Senado 
Federal, onde a população pode 
votar sobre a sua opinião a respei-
to do projeto, até a manhã desta 
quarta-feira (05), 129 votos eram 
favoráveis à Lei e 2.323, contra.

A ementa, proposta pela sena-
dora Fátima Bezerra (PT-RN) con-
siste em estabelecer regras para a 
comercialização do livro, definindo 
infrações, penalidades de multa e 
ação judicial. “Todo livro receberá 
da editora precificação única por 
prazo de um ano, a partir de seu 
lançamento ou importação. Consti-
tuem infrações praticar tratamento 
não isonômico aos comerciantes 
intermediários e a oferta de livros a 
preços inferiores ao estabelecido”. 
Ou seja, todas as livrarias (físicas e 
virtuais) poderão oferecer no máxi-
mo 10% de desconto em uma publi-
cação durante o primeiro ano após 
o seu lançamento.

Para a proprietária da Livraria 
Aquarela, Rosa Maria Milani, por 
um lado a lei é positiva, porque aju-
da na concorrência das pequenas 
livrarias contra as grandes. “Nós 
recebemos um desconto da editora 
quando adquirimos a mercadoria e 
dificilmente conseguimos repassar 
ao consumidor mais do que estes 
10%. Mas uma Amazon, por exem-
plo, veio para quebrar com a gente. 
Eles compram em grande quantida-
de e então dão 35% de desconto, 
além de oferecerem frete gratuito. 
Fica uma concorrência desleal”, la-
menta.

Entretanto, o lado negativo 
para Rosa é o fato do Estado inter-
ferir na Lei de Mercado. “Por outro 
lado, eu acredito que é uma coisa 
meio antidemocrática que se tenha 
uma interferência neste nível, que 
o Estado dite a nossa economia de 
mercado”.

Rosa comenta que o ramo das 
livrarias está atualmente afetado 
pela crise econômica e que algu-
mas políticas públicas até pode-
riam ajudar o pequeno comercian-
te, mas não no caso da PL 49/2015, 
a qual ela se refere como “Lei para 
inglês ver”. Segundo a livreira, o 

mais ideal seria fazer algo relacio-
nado à distribuição dos livros di-
dáticos pelas editoras. “Hoje, por 
exemplo, as escolas conseguem 
comprar das editoras estes mate-
riais com maior desconto do que 
as livrarias, e então revendam para 
os pais a um preço menor do que 
oferecemos”, ressalta. Para driblar 
a crise e ainda a disputa atual dos 
livros on-line, Rosa aposta em es-
tratégias como oferecer consórcios 
aos clientes. “Todo o mês ele paga 
um valor. No final de cada mês sor-
teamos um livro”. De acordo com 
a comerciante, as maiores vendas 
são de publicações de literatura in-
fantil e infanto-juvenil.

População reprova nova lei  
A professora Caroline Nardin 

afirma que compra cerca de três 
livros ao mês, e que a nova pro-
posta de estabelecer preços fixos 
prejudica o consumidor. “Eu com-
pro muitos livros, em média de 2 
a 3 por mês, e às vezes compro 
também infantis, que conto para 
os meus alunos e por que gosto 
mesmo. Como educadora, acho 
que os livros poderiam ter mais 
desconto, pois a gente sempre 
está comprando, pesquisando, en-
fim, consumindo conhecimento”, 
comenta.

O limite de 10% no desconto 
dos livros pode fazer ainda com 
que consumidores substituam 
compras em livrarias, por lojas on-
line. “Costumo comprar na livraria, 
mas às vezes compro pela internet 
que tem mais desconto. Se os va-

lores ficarem assim, sem desconto, 
com certeza vou consumir menos 
livros, ou aproveitar promoções na 
internet”, diz.

O jornalista Ronaldo Velho 
Bueno compra livros todos os 
meses, e acredita que a melhor 
alternativa é a popularização dos 
livros. “Como leitor e jornalista 
vou sempre defender que o me-
lhor caminho é a popularização 
do acesso à leitura, e no meu ver, 
essa mudança prejudica o acesso 
à leitura”, comenta. Bueno, no en-
tanto, defende a valorização dos 
escritores. “O escritor deveria ga-
nhar algum incentivo fiscal, e os li-
vros então poderiam ter um preço 
mais justo”, complementa.  

O professor e diretor do Unifi-
cado Bento, Vagner Cruz classifica 
a lei, como sendo elitista. “Acho 
que toda e qualquer lei que difi-
culte o acesso, principalmente no 
que tange aos valores altos já pra-
ticados deve ser encarada como 
algo ruim. E no nosso caso ainda 
mais elitista. Tornando a leitura 
algo possível para realmente uma 
elite do país”, critica.

A professora Karine Amaral 
diz ser uma grande consumidora 
de livros, comprando aproxima-
damente três obras por mês. Para 
ela, o projeto de lei prejudicará 
o consumo a leitura por parte da 
população. “O acesso à literatura 
ainda é para poucos. Eu gostaria 
que o acesso à literatura fosse a 
todos, mas no meio disso tudo, 
temos um sistema que apenas se 
preocupa em lucrar”, explica. 

Corte de orçamento leva 
Polícia Rodoviária Federal
a reduzir atividades

Uma semana após a Polícia 
Federal (PF) ter anunciado a sus-
pensão de emissão de passaportes 
no país, agora foi a vez da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) informar a 
redução das atividades nas rodovias 
federais.

O Governo Federal reduziu o 
orçamento do órgão no Decreto nº 
9.018/2017, no final de março, e o 
reflexo já chegou nos dois depar-
tamentos da PF. Segundo Rodrigo 
Rodrigues, assessor de imprensa da 
PRF, a medida que vale para o Brasil, 
inclui o posto da BR-470, em Ben-
to Gonçalves. “Não existe data para 
voltar à normalidade, porque ainda 
não se sabe quando o orçamento 
vai ser recomposto. Se o orçamento 
da Polícia não for recomposto, esta 
medida vale até o final do ano”, ex-
plica.

De acordo com Rodrigues, 
o corte foi de 39%, ou seja, se no 
próximo semestre o órgão teria 50% 
de orçamento, agora ficou apenas 
com 11%. “Isso se impacta no com-
bustível para viaturas, contas de 
água, luz e isso vai fazer com que 

a tividade da polícia seja reduzida 
drasticamente”. Entre os serviços 
suspensos desde quinta-feira (06) 
estão: serviços de escolta de car-
gas superdimensionadas e escoltas; 
atividades aéreas (policiamento e 
resgate aéreo) desempenhadas pela 
instituição; e redução dos desloca-
mentos terrestres de viaturas em 
patrulhamento.

Ainda, está prevista a desativa-
ção de unidades operacionais, mas 
ainda não há informações de quais. 
O horário de funcionamento foi al-
terado para atendimento ao público 
entre às 9h e 13h.

Balanço divulgado
A PRF divulgou também na 

quarta-feira (05) o balanço de servi-
ços realizados no primeiro semestre 
em comparação ao mesmo período 
de 2016, na BR-470  entre André da 
Rocha e Salvador do Sul. Houve um 
aumento de 1400% de armas apre-
endidas no período, apreensão de 
283,391kg de drogas (+300%). Fo-
ram detidas 141 pessoas (+282%) e 
16 traficantes presos.

Corte orçamentário de 39% afeta posto da PRF em Bento Gonçalves

CNH vencida passa a servir 
como documento oficial

A carteira de habilitação ven-
cida não precisa mais ir para o lixo 
ou para o fundo da gaveta. Desde 
o dia 29 de junho, a CNH fora da 
validade passou a valer como do-
cumento oficial. A resolução foi 
publicado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN).

Segundo consta no texto 
“a CNH pode ser utilizada como 
documento de identificação em 
todo o território nacional ainda 
que em momento posterior à data 
de validade consignada no referi-
do documento, uma vez que esta 

refere-se apenas ao prazo de vi-
gência do exame de aptidão física 
e mental”.

Para o Conselho, o vencimen-
to não representa mudanças no 
que se refere aos dados pessoais 
do motorista, como número de 
identidade, CPF, nome completo e 
data de nascimento.

Segundo o oficial registrador 
do Cartório de Registro Civil de 
Bento Gonçalves, Gerson Tadeu 
Astolfi Vivan, a unidade já aceita 
a CNH vencida como documento 
oficial.
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Atletas bento-gonçalvenses
sobem ao pódio na 3ª Etapa do
Campeonato Gaúcho de Downhill
Pela categoria principal, Lucas Bertol se
consagrou campeão da 3ª Etapa

Os atletas da Associação Do-
wnhill do Vinho (ADHV) de Bento 
Gonçalves conquistaram bons re-
sultados na 3ª Etapa do Campeo-
nato Gaúcho de Downhill, realiza-
do no último final de semana, nos 
dias 1º e 2 de julho, em Sapiranga. 
As provas da etapa também foram 
válidas pelo ranking brasileiro da 
modalidade.

Dentre os pilotos, destaque 
para Lucas Bertol, que conquistou 
o pódio mais alto da competição na 
categoria Elite, principal categoria 
do campeonato estadual de Dow-
nhill. Pela categoria Master B1, o 
atleta Daniel Dal Castel ficou como 
vice-campeão da etapa, já pela Mas-
ter A2, Diogo Zanetti também ficou 
com a segunda colocação na prova.

Nas categorias inferiores, Erik 

Weber, pela juvenil, faturou o pri-
meiro lugar; na sub-23, dobradinha 
bento-gonçalvense: Gabriel Panizzi 
conquistou o título da etapa na ca-
tegoria e Douglas Dal Ponte ficou 
com o 2º lugar; pela categoria Ju-
nior, Leonardo Casagranda ficou 
com o 3º lugar no pódio; e por fim, 
na categoria infanto, Leonardo Be-
cker faturou o lugar mais alto no 
pódio, seguido pelo companheiro 
de equipe Erik Weber, que ficou 
com a 2ª colocação. 

Próximo evento será no final 
de julho, nos dias 29 e 30, quando 
será realizado a Copa RS de Dow-
nhill, na cidade de Picada Café. A 
próxima etapa do Campeonato 
Gaúcho está prevista para os dias 
16 e 17 de setembro, em Três Co-
roas.

Dentre os pilotos, destaque para Lucas Bertol, que conquistou o pódio
mais alto da competição na categoria Elite, principal categoria do
campeonato estadual de Downhill

Esportivo fecha departamento de 
futebol e abandona competições
Alviazul sucumbe diante de problemas financeiros e fecha os portões 

O Esportivo que mais uma vez 
não conseguiu o acesso para a primei-
ra divisão do futebol gaúcho após uma 
campanha fraca na Divisão de Acesso, 
confirmou essa semana o fechamento 
do departamento de futebol no segun-
do semestre. De acordo com o pre-
sidente do clube, Guilherme Salton, 
problemas financeiros ocasionaram o 
fechamento do departamento de fu-
tebol.

“A gente precisava de cerca de R$ 
60 mil por mês para manter a equipe 
profissional do time atuando, um valor 
totalmente inviável”, lamenta. Os 23 
jogadores do plantel e todo departa-
mento de futebol foram dispensados. 
Segundo o Salton, os contratos com 
os atletas era de 6 meses, e teriam 
vencido no dia 15 de junho.

Apesar do clube enfrentar sérios 
problemas financeiros, Salton garante 
que parte da dívida histórica do clube 
foi paga. “Quando assumimos a gestão 
em 2015 o Esportivo tinha uma dívida 
de R$ 2 milhões, e já pagamos boa par-
te desse valor”, afirma.

Ainda segundo o presidente, 
quando assumiu o cargo em 2015, ha-
via pouco mais de 40 crianças inscritas 
nas categorias de base, hoje, segundo 
ele, são mais de 170 crianças. O custo 
para manter funcionando a escolinha é 
de cerca de R$ 20 mil por mês.

Com a falta de recursos e o fecha-
mento do departamento de futebol, a 
equipe está fora da Copa FGF. As equi-
pes tinham prazo até o dia 2 de julho 
para confirmarem presença na compe-
tição, no entanto, o Esportivo não apa-

rece na lista divulgada pela FGF.
Antes confirmado no congresso, 

agora o clube sequer enviará represen-
tantes na reunião que definirá os mol-
des dos torneios no segundo semestre, 
os quais, até então, possuem 16 equi-
pes confirmadas. Segundo o presiden-
te, a competição é totalmente inviável 
sem o apoio financeiro da Federação. 

A diretoria direcionará o seu foco 
para questões administrativas e para a 
possível troca de gestão para o próxi-
mo ano. Além disso, as categorias de 
base do clube continuam à ativa nas 
competições estaduais. O presidente 
Guilherme Salton realizará futuras reu-
niões para definir o futuro administra-
tivo do clube, bem como se permane-
cerá ou não no comando do Esportivo 
para o biênio de 2017/18. 

Dezesseis clubes confirmam presença na 
Copa FGF do segundo semestre
Congresso Técnico será realizado na próxima segunda-feira, dia 10

A Federação Gaúcha de Futebol 
divulgou, na última segunda-feira, 
dia 4, para a Rádio Imembuí/SM, os 
clubes que confirmaram presença 
na Copa FGF do segundo semestre 
de 2017. Ao todo, 15 clubes esta-
rão disputando a competição, com 
o acréscimo do Guarany de Bagé, o 
qual anunciou, através de seu site 
oficial, que jogará os torneios no se-
gundo semestre, totalizando assim 
16 clubes confirmados. 

O congresso técnico da Copa 

FGF ocorre na próxima segunda-fei-
ra, dia 10 de julho, na sede da Fede-
ração Gaúcha de Futebol, em Porto 
Alegre. O torneio do segundo se-
mestre dará vaga à Copa do Brasil e 
à Série D do Campeonato Brasileiro.

O Esportivo confirmou na tarde 
desta quarta-feira, dia 5, que não 
participará da competição. Segun-
do o presidente Guilherme Salton, 
a competição é totalmente inviável 
para o clube, já que a FGF não dispo-
nibilizará nenhum recurso ou apoio 

financeiro para os clubes. A direção 
agora direciona o seu foco para a 
possível troca de gestão para o pró-
ximo ano.

Confirmados na Copinha:
Aimoré, Apafut, Bagé, Cruzeiro, 

Igrejinha, Inter B, Nova Prata, Passo 
Fundo, Pelotas, Real de Capão da 
Canoa, Rio Grande, São José, Sapu-
caiense, Três Passos, Ypiranga, Gua-
rany-BA (confirmou em seu site ofi-
cial, mas não consta na lista da FGF).

ACBF perde a invencibilidade na Liga Gaúcha
Após nove rodadas, a Associação 

Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) co-
nheceu a sua primeira derrota na Liga 
Gaúcha. Na noite desta quarta-feira, 
o time laranja perdeu de virada por 
2x1 para a ALAF, em Lajeado.

Os donos da casa tiveram mais 
iniciativa na primeira etapa e che-
garam mais perto do gol. Porém, o 
goleiro Henrique estava inspirado, 
fazendo boas defesas e garantido o 
placar zerado nos primeiros 20 mi-
nutos.

Os gols saíram somente no se-
gundo tempo. A ACBF encontrou 
mais espaços para jogar. Após recu-
perar a bola na defesa, o time partiu 
para o contra-ataque, Deives recebeu 
a bola de frente para o goleiro e abriu 
o placar, aos 6 minutos.

Nos cinco minutos finais, a ALAF 
passou a jogar com goleiro-linha e  Na noite desta quarta-feira, o time laranja perdeu de virada por 2x1 para a ALAF, em Lajeado

conseguiu chegar ao empate com 
Jean Gaúcho. O time da casa seguiu 
com goleiro-linha e, aos 16, conse-
guiu a virada com o gol de Matheus. 

A ACBF permanece com 16 pontos na 
competição. O próximo jogo será no 
domingo, às 10h, contra a ATCEL, em 
Caxias do Sul.

Bento-gonçalvense Elisandro Gomes é
contratado pelo Inter Movistar

O bento-gonçalvense Elisandro 
Teixeira Gomes foi contratado pela 
forte equipe do Inter Movistar da Es-
panha para a temporada de 2017/18. 
Após realizar grandes atuações no 
Benfica na última temporada, a equi-
pe espanhola, detentora de cinco títu-
los mundiais, se mostrou interessada 
no jogador e oficializou a contratação 
nesta quarta-feira, dia 5, como tercei-

ro contratado da equipe.
O pivô iniciou a sua carreira nas 

categorias de base da ACBF, onde foi 
lançado ao profissional, passando 
também por clubes como Assoeva, 
São Paulo, Jaraguá Futsal, Joinville/
Krona, Corinthians, Intelli e Benfica-
-POR. Pelo clube português, na tem-
porada 2016/17, o bento-gonçalvense 
marcou 34 gols em 33 jogos, média de 

um gol por partida. 
Aos 30 anos, o “Imperador”, 

como é conhecido popularmente, 
chega para ser o terceiro reforço da 
equipe espanhola para as competi-
ções nacionais e internacionais. Além 
dele, outros três brasileiros integram 
o elenco do Inter Movistar, são eles 
Rafael Rato, Serginho e Daniel, ex-
-ACBF.
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Dois presos no bairro Eucaliptos
O POE (Pelotão de Operações Es-

peciais), do 3°BPAT( 3° Batalhão de Po-
liciamento em Áreas Turísticas) prendeu 
uma mulher, de 35 anos, e capturou um 
homem que estava foragido, de 39 anos, 
na Rua Ari da Silva, bairro Eucaliptos, na 
noite de segunda-feira (03), por volta 
das 19h30.

Os dois foram abordados pelos 
policiais. Na revista pessoal da mulher, 
foi encontrado 85 pedras de crack e 
R$101,00. 

Na consulta, foi constatado que o 
homem era foragido da Justiça. Ambos 
foram encaminhados para Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Agentes da Susepe apreendem
celulares e facas em cela do Presídio

Agentes da Susepe apreenderam 
na Cela 6 do Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves cerca de dez facas e facões 
além de três aparelhos de telefone celu-
lar, na manhã de terça-feira (04), durante 

a revista. Não foi possível a identificação 
do detento que era responsável pelo 
material. Os objetos apreendidos foram 
encaminhados para a Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA).

Três homens presos no Progresso
A Brigada Militar recebeu uma 

denúncia na manhã desta terça-feira 
(04) de que haveria um veículo Peu-
geot, parado na Rua Pedro Maragno, 
no Bairro Progresso, e de que os in-
divíduos dentro dele poderiam ser 
assaltantes.

Os policiais foram até o local 
para averiguar e quando os indivíduos 
avistaram a viatura, fugiram abando-
nando o carro na Rua Osvaldo Henri-
que Fornari. O trio foi alcançado pelos 
policiais. Eles chegaram a jogar fora 
uma arma, antes de serem detidos.

Dois jovens de 18 e 19 anos, de 
Porto Alegre, e um terceiro de 28 
anos, de Bento Gonçalves foram en-
caminhados para a Delegacia de Po-

Dois foragidos são capturados 
nesta terça-feira (04)

Dois foragidos foram capturados 
ao longo da terça-feira (04).

M.A.L.G, de 45 anos, natural de 
Bento Gonçalves, foi abordado na Rua 
João Pereira de Jesus, no bairro Zatt, e 
em consulta foi constatado que havia 
um mandado de prisão expedido con-

tra ele. Já T.C.J, de 29 anos, e também 
natural de Bento Gonçalves, foi encon-
trado na Rua Osvaldo Henrique Fornari.

Ambos foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) e recolhidos ao Presídio 
Estadual.

Três registros de furtos em 
parada de ônibus

Três ocorrências de furtos foram 
registradas em uma parada de ônibus 
da Julio de Castilhos, no Centro. A 
primeira foi na segunda-feira (03), por 
volta das 11h50. A vítima, de 29 anos, 
se deu conta ao entrar no coletivo que 
seu celular, de marca Samsung, havia 
sido furtado de dentro de sua bolsa. 
No mesmo dia, por volta das 14h40, 

um senhor de 56 anos aguardava o 
ônibus e teve sua carteira roubada 
sem perceber. Nela, estavam R$450 e 
documentos. Já a segunda, foi terça-
-feira (04). Uma idosa de 69 anos que 
também aguardava o transporte teve 
a carteira furtada de dentro da bolsa, 
sem notar. Nela estavam os documen-
tos pessoais da vítima e do marido. 

Estabelecimento comercial é 
arrombado na Cidade Alta

Cada vez mais os criminosos es-
tão agindo contra estabelecimentos 
comerciais no município.

Desta vez, o fato ocorreu na Rua 
Dante Larentis, na Cidade Alta. Por 
volta das 3h10 de terça-feira (04), o 

proprietário de um restaurante rece-
beu um alerta da empresa que faz o 
monitoramento do local e ao chegar 
percebeu que a grade de ferro havia 
sido arrombada. Foi furtado um boti-
jão de gás.

Homem preso por porte ilegal de armas no Ouro Verde
Um homem foi preso por volta 

das 23h30 de quarta-feira (05) por 
porte ilegal de armas, no Residen-
cial Novo Futuro, na Rua Bramante 
Mion, no bairro Ouro Verde.

De acordo com o registro, ha-
via um mandado de busca e apre-
ensão contra T.A.S, de 23 anos. No 
local foi encontrado um revólver 
calibre 32 e cartuchos. Ele foi leva-
do a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) e recolhido ao 
Presídio Estadual.

O carro foi apreendido para registro da ocorrência e encaminhamento ao Detran

Havia um mandado de busca e apreensão contra o homem

Acidente de trânsito com
condutor embriagado na BR-470

Um acidente de trânsito foi regis-
trado na última quarta-feira (05), no km 
194 da BR-470, próximo à Ponte Ernes-
to Dornelles (Ponte do Rio das Antas).

O fato envolveu um veículo Mon-
tana com placas de Nova Prata que 

trafegava sentido Veranópolis e saiu da 
pista.

O condutor apresentava sinais de 
embriaguez, que foi confirmado após 
a realização de teste de bafômetro. O 
homem foi conduzido à DPPA.

Furto à farmácia no bairro Centro
Uma farmácia na Rua Marechal 

Deodoro, no Centro, foi alvo de furto 
na tarde de terça-feira (04). De acor-
do com uma funcionária do local, 
uma mulher grávida colocou objetos 
de perfumaria dentro da bolsa e saiu 

sem pagar.
Os objetos furtados por ela tota-

lizam um valor de aproximadamente 
R$150. Há câmeras de monitoramen-
to no local que serão usadas na inves-
tigação.

lícia (DPPA) e o carro foi apreendido 
para registro da ocorrência e poste-

rior encaminhamento ao depósito do 
Detran.

Idosa cai no conto do bilhete no bairro São Roque
Uma  idosa de 65 aos aguarda-

va ônibus em uma parada próxima 
ao Colégio Cenecista, no bairro São 
Roque, na tarde de terça-feira (04) 
quando foi abordada por um senhor 
pedindo informações de endereços. 
Ele contou para ela que tinha um 
bilhete premiado. Nisso, chegou um 

rapaz em um carro e disse ser de Far-
roupilha. A idosa falou que precisava 
ir para o Centro sacar R$8 mil e os 
dois ofereceram uma carona para a 
vítima. Eles aguardaram o saque na 
parte externa da agência e oferece-
ram carona de volta para a mulher. No 
caminho para o São Roque, um dos 

homens relatou estar passando mal 
e solicitou que ela parasse para com-
prar uma água enquanto ele ia esta-
cionar. A vítima deixou o pacote com 
o valor dentro do carro. Os homens 
não voltaram. A idosa informou que o 
senhor disse ser engenheiro e morar 
no São Roque.

Homem preso por tráfico de drogas 
Na tarde desta terça-feira (04), um 

homem de 26 anos foi preso na Rua Tie-
tê, no bairro São Bento por tráfico de 
drogas. Os policiais estavam monitoran-
do a ação do traficante que atuava com 
o serviço de tele-entrega. J.A.M.S foi fla-
grado por agentes preparando buchas 
de cocaína para vender a uma cliente. 

No veículo do acusado, foram encon-
tradas mais 20 buchas de cocaína, 32g 
da droga e anotações de vendas, além 
de comprimidos de ecstasy, balança de 
precisão, celulares e R$120 em espécie. 
Ele foi recolhido ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves e o automóvel apreen-
dido.



Programação válida de  06/07/2017 
a 12/07/2017. 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
   

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 1
Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias - 
13:45 - Dublado
O capitão Salazar (Javier Bardem) 
é a nova pedra no sapato do ca-
pitão Jack Sparrow (Johnny Depp). 
Ele lidera um exército de piratas 
fantasmas assassinos e está dis-
posto a matar todos os piratas 
existentes na face da Terra. Para 
escapar, Sparrow precisa encon-
trar o Tridente de Poseidon, que 
dá ao seu dono o poder de con-
trolar o mar.

Mulher Maravilha (2D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 

anos) - Todos os dias 
-16:20h - Dublado - 
21:20h - Legendado
Treinada desde cedo para ser 
uma guerreira imbatível, Diana 
Prince (Gal Gadot) nunca saiu da 
paradisíaca ilha em que é reco-
nhecida como princesa das Ama-
zonas. Quando o piloto Steve Tre-
vor (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 missão 
na Terra.

Baywatch - S.O.S. Malibu 
(2D) (Duração 1h57min/
Comédia - Aventura / 14 
anos) - Todos os dias - 
14h e 19h -  Dublado
Mitch Buchannon (Dwayne John-
son) é um devoto salva-vidas, or-
gulhoso do seu trabalho. Enquan-
to está treinando o novo e exibido 
recruta Matt Brody (Zac Efron), os 
dois descobrem uma conspiração 
criminosa no local que pode ame-
açar o futuro da baía.

Sala 02
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ 
Livre)
Todos os dias  - 13:45h, 
15:40, 17:35, 19:30, 
21:20 - Dublado
Nos anos 1980, Balthazar Bratt 
fazia muito sucesso através de 
sua série de TV, onde interpre-
tava um vilão chamado EvilBratt. 

Entretanto, o tempo passou, ele 
cresceu, a voz mudou e a fama se 
foi. Com a série cancelada, Bal-
thazar tornou-se uma pessoa vin-
gativa que, nas décadas seguin-
tes, planejou seu retorno triunfal 
como vingança. Gru e Lucy são 
chamados para enfrentá-lo logo 
em sua reaparição, mas acabam 
sendo demitidos por não terem 
conseguido capturá-lo. Gru então 
descobre que possui um irmão 
gêmeo, Dru, e parte com a famí-
lia para encontrá-lo no país em 
que vive.

Shopping Bento
Sala 1
Homem-Aranha de Volta 
ao Lar (3D)
(Duração 2h14/ Ação / 
Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias -14:30h e 
18:15h - Dublado - 21h - 
Legendado
Depois de atuar ao lado dos Vin-
gadores, chegou a hora do pe-
queno Peter Parker (Tom Holland) 
voltar para casa e para a sua vida, 
já não mais tão normal. Lutando 
diariamente contra pequenos cri-
mes nas redondezas, ele pensa 
ter encontrado a missão de sua 
vida quando o terrível vilão Abu-
tre (Michael Keaton) surge ame-
drontando a cidade. O problema 
é que a tarefa não será tão fácil 
como ele imaginava.

Sala 2
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ 
Livre)
Todos os dias  - 13:45h, 
15:40, 17:35, 19:30, 
21:20 - Dublado
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