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Opinião da Gazeta
“Se não têm pão, que comam brioches”

O indiciamento do Advoga-
do Roger Bellé e seus comparsas 
pela Polícia Federal é, sem dúvi-
da, um motivo para não desani-
mar neste Brasil de tantos “es-
pertos”. O trabalho do delegado 
da Polícia Federal que puxou o 
fio da meada no caso desta série 
de crimes praticados contra os 
cidadãos e a União é louvável. É 
a mesma Polícia Federal que está 
sendo cerceada em todo o país, 
com cortes nas verbas para que 
paralise suas atividades e não 
investigue mais os políticos e os 
corruptos. Esta mesma polícia 
Federal que não tem mais nem 
gasolina para fazer o patrulha-
mento nas rodovias, deixando o 
cidadão em risco.

O Governo Federal age em 
benefício próprio,  quando tenta 
tirar a força e o poder de quem 
vai atrás dos grandes crimes, ao 
invés de ir atrás dos grandes de-
vedores de impostos, que são 

os próprios patrocinadores de 
escândalos investigados pela PF. 
Os bancos, os grandes ruralistas 
e as  megas indústrias figuram 
entre a seleta lista dos que rece-
bem as benesses do perdão de 
dívidas ou o olhar benevolente, 
enquanto o médio e pequeno 
empresário é caçado para qui-
tar alguns míseros impostos em 
atraso.

Enquanto alguns se benefi-
ciam criminosamente, a socieda-
de se esfacela, os empregos de-

saparecem, a economia sofre e o 
governo sempre surge com a so-
lução mágica na manga: aumen-
tar os impostos, como  anunciou 
o Ministro Henrique Meireles 
esta semana.

Se não há mais dinheiro para 
esbanjar, que aumentem os im-
postos, disse nas entrelinhas 
Meireles, em nome de Temer, 
parafraseando a francesa rainha 
Maria Antonieta, símbolo da fu-
tilidade real enquanto o povo 
estava na miséria.
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Cada pessoa possui uma per-
cepção construída da situação a qual 
pertence, que é chamada realidade, 
única daquela pessoa. Outra, na 
mesma situação, possui oura per-
cepção de realidade, também par-
ticular dessa pessoa. A realidade, 
assim somente existe de quem a per-
cebe. Nenhuma realidade, portanto, 
é melhor que as outras, são todas 
igualmente reais.

Términos de relações conjugais, 
falta de afeto, falta de cuidado, aban-
dono material e afetivo são alguns 
exemplos de situações que chegam 
ao Judiciário cotidianamente. Os 
conflitos familiares, além de serem 
problemas jurídicos, antes de tudo, 
são feridas abertas na alma – são 
corações destroçados que buscam 
na tutela jurisdicional a vingança, o 
troco do amor não correspondido.

Triste escolha.
Nenhuma sentença, por me-

lhor que seja a intenção do Juiz, irá 
abrandar o furor de um coração ma-
chucado.

A mediação familiar é um mé-
todo por meio do qual uma tercei-
ra pessoa, imparcial, especialmente 
apta, auxilia as partes a ampliarem 
a comunidade por meio de uma 
maior compreensão das raízes dos 
conflitos que se apresenta. A conse-
quência da mediação é assunção de 
maior responsabilidade das partes 
na construção de suas vidas, sendo o 
acordo um possível desdobramento 
da mediação.

Uma grande oportunidade é a 
mediação extrajudicial, que além 
de desabarrotar o judiciário, é mais 
rápida e menos custosa, atingindo 
resultados mais satisfatórios, por 
possuir uma equipe multidisciplinar 
mais focada na solução daquele pro-
blema em apreço, não tendo pressa 
em resolver vários casos numa única 
manhã, por exemplo.

 É obvio que a mediação 
familiar é um tratamento doloroso, 
por isso é necessário apoio psico-
lógico e jurídico, e é um processo 
que envolve a tomada de decisões 
jurídicas, como a separação, guarda 
e partilha de bens, sendo imprescin-
dível a presença de um profissional 
do direito. Assim, é um procedimen-
to interdisciplinar que confere aos 
envolvidos autonomização e respon-
sabilização por suas próprias deci-
sões, convidando-os às reflexões e 
ampliando suas alternativas, na me-
dida que se tornam sujeitos ativos, 
podendo deliberar ativamente sobre 
o que desejam para suas vidas, com 
o auxílio dos profissionais que con-
duzem a sessão.

É uma sessão não adversarial, 
que desconstrói impasses que im-
pedem a comunicação, que utiliza 

técnicas de facilitação aplicadas por 
terceiros interventores no que antes 
era uma disputa, e que agora se tor-
na conversa, estabelecendo consen-
so, identificando necessidades e in-
teresses, traduzidos em um acordo.

A atuação da psicologia como 
auxiliar do direito pode dirimir dis-
cordâncias entre os envolvidos e 
assegurar melhores condições de 
desenvolvimento intelectivo dos 
envolvidos e ensinar a lidar com os 
sentimentos suscitados no decorrer 
do processo de mediação. Articu-
lando a psicologia com o direito, 
se formaliza a criação de um lugar 
para escuta e fala dos sujeitos emo-
cionais, sendo caminho de abertura 
para a ocorrência de mudanças de 
postura dos envolvidos no âmbito 
da mediação, enquanto decorrência 
da ampliação da verbalização e do 
abrandamento do rancor guardado.

Esse acordo firmado tem for-
ça executiva extrajudicial, ou seja, 
pode ser levado para cumprimen-
to forçado na justiça caso uma das 
partes burle o que aí ficou decidido, 
ou seja, há uma segurança jurídica 
patente no acordo entabulado entre 
as partes. 

Porém, não basta pensar a me-
diação familiar isoladamente. O su-
cesso da mediação familiar extraju-
dicial subordina-se à percepção e ao 
respeito ao outro – dessa forma, a 
mediação e a alteridade são aliados 
no tratamento dos conflitos familia-
res.

O conceito de alteridade possui 
uma perspectiva pluralística, que 
não se enquadra em esquemas ge-
neralizantes, que significa reconhe-
cer-se no outro, apesar da mágoa e 
das diferenças existentes. 

A constituição do mundo mo-
derno deve abandonar o ideal tradi-
cional de litigiosidade e deve pensar 
em alternativas consensuais de re-
solução de conflitos, que não afete 
a convivência, ainda mais quando 
existem filhos advindos da relação 
conjugal, que serão laços que unirão 
o casal para sempre.

Destarte, os conflitos familia-
res, é de se perceber que os confli-
tos de direito, são essencialmente 
conflitos afetivos, psicológicos, 
antecedidos de sofrimentos. Logo, 
para uma solução eficaz, importa a 
observação dos aspectos emocio-
nais e afetivos. O meio adequado 
para resolução dos conflitos fami-
liares deve passar, inicialmente, pela 
compreensão positiva dos proble-
mas, visto que, nesses casos, é ne-
cessário a manutenção dos vínculos, 
a necessidade de diálogo, da escuta, 
sendo imprescindível, também, o 
respeito mútuo.

O melhor então é mediar, ou 
continuaremos cantando com Ale-
jandro Sanz: “Tiritas pa este cora-
zón partío.. Tiritas pa este corazón 
partío..”

Camila Paese Fedrigo
(camila@cpfadvogada.com)

Advogada. Especialista em Direito
de Família. Mediadora Familiar.
Mestranda em Direito.

(Texto elaborado com o auxílio do 
psicoterapeuta clínico Alexander Mo-
lon, especialista em Mediação Familiar)

Mediação
familiar é 
uma escolha 
de amor

Vinhos e destilados da Vinícola Aurora: 
opções de presentes no Dia dos Pais

Um vinho é sempre um bom presen-
te para o seu pai. A Vinícola Aurora apos-
ta nessa verdade e sugere, entre seus 
vários rótulos reconhecidos pela crítica 
especializada ou consagrados no varejo, 
alguns de seus tintos de bom corpo que 
podem agradar aos diferentes gostos.

O excepcional tinto Aurora Millési-
me Cabernet Sauvignon 2012 é elabora-
do com as melhores uvas exclusivamente 
de uma safra excepcional, está na elite 
da enologia brasileira. Este é o oitavo 
Millésime da história da Aurora. Um 
vinho de bom corpo e boa estrutura e 
grande potencial de guarda, indispen-
sável na adega e nas taças dos grandes 
apreciadores.

Na linha Aurora Pequenas Partilhas 
Notáveis da América, que propõe uma 
experiência com as variedades represen-
tativas do continente sul-americano, são 
quatro boas escolhas: Malbec argentino, 
Carmenère chileno, Tannat uruguaio e o 
Cabernet Franc brasileiro. Todos elabo-
rados em seus países de origem com a 
orientação dos enólogos brasileiros da 
Vinícola Aurora.

Na linha Aurora Reserva, as varie-
dades Tannat, Merlot, Chardonnay e 
Cabernet Sauvignon expressam a carac-
terística da safra que representam, ela-
borados com as melhores uvas de cada 
safra.

Aos pais que apreciam um bom 

charuto ou que cultivam o hábito de de-
gustar destilados finos, a boa dica à altu-
ra da data é presenteá-lo com o Aurora 
Brandy, um VSOP com envelhecimento 
médio de 12 anos. O Aurora Brandy 
tem se destacado entre os apreciadores 
como um exemplar nobre de destilado, 
sem similar nacional. Outra boa dica de 
presente é o destilado típico da Itália, 
a grappa, que a Vinícola Aurora elabora 
com grandeza: Aurora Grappa Moscato.

A Vinícola Aurora, líder no merca-
do brasileiro em vinhos finos, suco de 
uva integral e cooler, tem 13 marcas e 
mais de 200 itens em seu portfólio, que 
atendem aos mais diversos perfis de 
consumidores, em todo o Brasil.

Eleita como a marca de aramados 
mais lembrada pela cadeia produtiva de 
madeira e móveis em 2016, quando foi 
a vencedora do prêmio Top Móbile no 
segmento fornecedores da indústria, 
a Masutti Copat, de Bento Gonçalves, 
espera repetir a conquista também nes-
te ano. A empresa está, mais uma vez, 
entre as finalistas que concorrem ao 
troféu – um dos mais representativos 
do ramo moveleiro, refletindo de for-
ma direta a percepção e preferência do 
mercado.

O trabalho sólido, desenvolvido no 
decorrer de mais de 35 anos com foco 
na excelência e compromisso com a ino-
vação, embasa o otimismo da empresa 
diante desse reconhecimento. “A cada 
dia reinventamos o desafio de buscar o 
aprimoramento dos produtos e serviços 
que oferecemos, com linhas originais, 
criações exclusivas e garantia inquestio-
nável de qualidade. Esse compromisso é 
um diferencial que oferecemos aos par-
ceiros e, felizmente, pelo qual estamos 
sendo recompensados”, diz o gerente 
de operações da Masutti Copat, Rodri-
go Copat.

A premiação ouve lojistas (520 no 
total), que indicam os fabricantes, e in-

dustriais (400) responsáveis por nomi-
nar os fornecedores, em consulta pro-
porcionalmente distribuída conforme 
o número de lojistas e fabricantes de 
cada região do País. Os contemplados 
pelo Top Mobile 2017, nas categorias 
‘Fabricantes de Móveis’ e ‘Fornecedo-
res da Indústria’, serão conhecidos no 
dia 22 de setembro, às 19 horas, no 
Campus da Indústria da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná, na ca-
pital Curitiba, após a realização do 8º 
Congresso Nacional Moveleiro.

Saiba mais sobre a Masutti Copat 

Vencedora da edição de 2016, Masutti Copat
é finalista do Prêmio Top Móbile 2017

A Masutti Copat tem mais de 35 
anos de atuação e experiência no seg-
mento de home decor. Com sede no 
polo moveleiro de Bento Gonçalves, 
conta com representantes e pontos de 
venda em todas as regiões do país, além 
de comercializar seus produtos em 
parceria com canais de venda online. 
Outro segmento que vem em crescen-
te representatividade são os negócios 
internacionais, abrangendo vários paí-
ses da América Latina. Para conhecer o 
portfólio completo, acesse www.masut-
ticopat.com.br.

Programa de restituição de tributos deve ser 
mantido ou ampliado em 2018

O Governo Federal informou na 
quarta-feira (09) que estuda manter 
ou ampliar Reintegra no próximo ano. 
O programa permite a restituição a 
exportadores de parte dos tributos 
pagos antecipadamente, ou seja, a 
pessoa jurídica que exporta bens 
poderá apurar crédito, mediante a 
aplicação de percentual estabelecido 
em portaria do Ministro de Estado da 
Fazenda, sobre a receita auferida com 
a exportação desses bens para o ex-

terior.
O presidente da Associação de 

Comércio Exterior do Brasil, José Au-
gusto de Castro, defendeu o aumento 
do Reintegra dos atuais 2% para 5%. 
Segundo o ministro da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços (MDIC), 
Marcos Pereira, o esforço vem sendo 
conduzido em conjunto com o Mi-
nistério da Fazenda: “É um tema que 
está na nossa agenda. Trabalhamos 
para a viabilidade dessa tão esperada 

e sonhada medida do governo para 
impulsionar as exportações brasilei-
ras”, relatou.

Pereira ainda afirmou que os da-
dos da balança comercial mostram 
que “a força da produção brasileira 
está voltando. Ainda que aquém do 
que esperávamos, está voltando ao 
crescimento”. Ele contou também 
que o governo busca acelerar o diá-
logo entre o bloco econômico sul-
-americano e a União Européia (EU).

Lucro do FGTS vai ser distribuído 
entre os trabalhadores

Pela primeira vez o lucro do Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) vai ser distribuído entre os 
trabalhadores. Segundo o presidente 
Michel Temer anunciou na terça-feira 
(8), vão ser distribuídos R$ 7 bilhões, o 
que corresponde a metade do lucro do 
fundo obtido em 2016 (R$14 bilhões). 
Anteriormente, todo o lucro do FGTS 
ia para os cofres públicos. O trabalha-
dor que sacou o dinheiro de sua conta 

inativa este ano também receberá sua 
parte do lucro obtido no fundo. 

O dinheiro deve ser depositado 
até o dia 31 de agosto. No entanto, o 
valor não poderá ser sacado sem justifi-
cativa. Cerca de 240 milhões de contas 
do FGTS – ativas e inativas – com saldo 
em 31 de dezembro de 2016 recebe-
rão um valor proporcional à metade do 
lucro que o fundo obteve com investi-
mentos no ano passado. A distribuição 

deste lucro será proporcional ao saldo 
em cada conta do FGTS naquela data. 
Ou seja, mesmo que o dinheiro já te-
nha sido sacado, o valor será creditado 
nesta mesma conta.

Casos em que o saque do FGTS 
estão liberados a qualquer momento:

Demissão sem justa causa;
Término do contrato por prazo 

determinado;
Rescisão do contrato por extinção 

A Masutti Copat tem mais de 35 anos de atuação e experiência no segmento de home decor
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Polícia Federal encerra inquérito e indicia o
advogado Roger Bellé por organização criminosa

Depois de deflagrada a ope-
ração Carmelina, em fevereiro de 
2014, que apurou falsificações de 
documentos, apropriações indébitas 
de alvarás judiciais, por advogados 
que deveriam defender clientes, mas 
estavam em conluio com advoga-
dos da empresa de telefonia Brasil 
Telecon/OI, foram instaurados 333 
inquéritos policiais  para apurar os 
mais diversos delitos praticados pelo 
advogado de Passo Fundo Maurício 
Dallagnol, a Polícia Federal encerra 
o inquérito indiciando os advoga-
dos Cassio Oliveira e Roger Bellé por 
organização criminosa, estelionato, 
falsidade ideológica, patrocínio in-
fiel e lavagem de dinheiro.

Segundo inquérito, o advogado 
Roger Bellé e a advogada Roberta de 
Oliveira Silva que representavam os 
acionistas da empresa de telefonia 
que pleiteavam recebimento de di-
ferenças acionárias, se associaram 
aos advogados representantes Brasil 

Telecon/OI para lesar os acionistas.
Está juntada nos autos do inqué-

rito a petição enviada por Roger Bel-
lé e  Roberta de Oliveira Silva à  15ª  
Comarca de Porto Alegre, pedindo a 
validação jurídica (homologação) dos 
acordos firmados com as vítimas, Ani 
José Mattia, Antônio Franceschetto, 
Hermes Lanzana, Leonir Rockemback 
Cardoso, Luiz Carlos Cavazzola e No-
emi Perin Cambruzzi, admitindo que 
repassaram somente R$ 15.500,00 à 
cada um deles. Esta petição pedindo 
a validação dos acordos fraudulen-
tos  é um dos fortes indícios de que 
Roger Bellé está envolvido no crime 
(apesar da PF não ter encontrado ne-
nhum indício de enriquecimento em 
seu nome), destas seis vítimas que 
deveriam ter recebido pelo acordo 
com a empresa telefônica, perto de 
R$ 500 mil  cada uma, segundo apu-
ração da Polícia Federal. 

Nas diligências para verificar o 
real patrimônio de Roger Bellé, não 

foram encontrados bens e/ou valores 
em nome do advogado investigado, 
mesmo ele recebendo mais de R$ 7 
milhões em acordos extrajudiciais 
celebrado com o escritório Silva e 
Bertohold advogados que represen-
tava a empresa telefônica, todos 
devidamente assinados pelo investi-
gado, “sendo que nenhum valor foi 
repassado aos clientes, os verdadei-
ros detentores do direito de receber 
tais valores”.

Depois de demanda judicial, o 
Ministério Público ingressou com 
sequestro de bens no valor de   R$ 
243.775,00 contra Roger Bellé e seu 
pai Vilson Bellé, em decorrência de 
crime de apropriação, juntamente 
com Maurício Dallagnol. Na ausência 
de bens e valores em nome dos réus, 
foram bloqueados uma caminhonete 
Amarok e pouco mais de R$ 70 mil, 
que Bellé alegou pertencer a clien-
tes.

Está destacado nas investiga-
ções a inconformidade  do patrimô-
nio do investigado, em relação aos 
valores recebidos por ele, “havendo 
aparente ocultação do patrimônio 
em nome de terceiros, já que pesqui-
sas realizadas em nome de irmãos 
e pai, somam-se onze imóveis em  
Bento Gonçalves e cinco veículos 
quitados”.  Estranhamente os dois ir-
mãos do investigado são advogados, 
com curta carreira profissional, tra-
balham com o indiciado e já colecio-
nam quatro imóveis cada um, além 
de veículos de luxo como BMW, Mit-
subish, e o único que não possui pa-
trimônio em seu nome é Roger Bellé. 
Um destes irmãos possui ainda uma 
empresa de empreendimento imobi-
liário, cujo capital social declarado à 
Receita Federal é de R$ 245 mil. 

A advogada Roberta de Oliveira 
Silva, associada a Roger Bellé,  am-
bos acusados de se apropriar inde-
vidamente de parte dos valores e 
também receber recursos por fora 
do processo do escritório de advo-
gacia que representava a empresa de 
telefonia, é filha do advogado e ex-
-procurador de justiça, Ricardo Oli-
veira, já denunciado pela PF no caso 
Dallagnol.

O delegado da PF Mário Vieira, 
destaca que desde a deflagração da 
Operação Carmelina, em fevereiro 
de 2014, já foram instaurados 333 
inquéritos policiais para apurar os 
mais diversos delitos praticados pelo 
advogado de Passo Fundo, Maurício 
Dallagnol e outros. “Basicamente 
consistem em falsificação de docu-
mentos, apropriações indébitas de 
alvarás judiciais de clientes, junta-
mente com vários advogados no Es-

“Todas as pessoas  que participaram da organização, que ocultaram bens, vão res-
ponder  pelos  crimes . Esta ação está muto bem caracterizada e todos os envolvidos 
vão responder por estes crimes.  Para os principais indiciados vão ser menos 20 anos 
de reclusão já que  é uma soma de crimes”, frisou o delegado de Polícia Federal 
Mario Vieira

Roger Bellé, advogado

tado, muitos já indiciados e denun-
ciados”, revela Vieira.

Segundo o delegado, chamou 
a atenção durante a investigação a 
possível existência da organização 
criminosa composta por advogados 
ligados a um depósito em juízo de 
R$ 12 milhões, sendo que foram pa-
gos às vítimas apenas R$ 15.550,00,  
fora dos autos.

Em uma espécie de delação 
premiada, um dos advogados, que-
rendo colaborar com a apuração 
dos fatos, confirmou que existia um 
acordo entre os advogados da OI  e 
os advogados investigados, onde es-
tava sendo pago o valor de 40% dos 
valores depositados para os repre-
sentantes das partes.

A Polícia Federal apurou que 
houveram acordos intermediados 
pelo escritório de advocacia da em-
presa telefônica (Silva e Berthold, de  
Porto Alegre) e de Roger Bellé, de 
Bento Gonçalves, com valores que 
ultrapassam R$ 48 milhões, mais R$ 
14 milhões depositados no transcor-
rer das investigações, totalizando 
uma soma acima de R$ 63 milhões, 
sem indícios de que os  autores dos 
processos tenham recebido.

Concluindo, a Polícia Federal 

A Polícia Federal encerrou o inquérito com o indiciamento do advogado bento-gonçalvense, Roger Bellé, acusado de
envolvimento em esquema fraudulento que lesava clientes que tinham ações na justiça contra a empresa Brasil Telecom/Oi

Organização Criminosa - Artigos 2º, da lei 12.850/13
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que infor-
malmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infrações penais que sejam de caráter transnacional.
Estelionato - Artigo 171 do CP 
O crime de estelionato exige quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: 
1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; ; 3) uso de meio 
de ardil, ou artimanha, 4) enganar alguém ou a leva-lo  a erro. A ausência de um dos 
quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização do estelionato. Alguns gol-
pes comuns que são enquadrados como estelionato são o golpe do bilhete premiado 
e o golpe do falso emprego. O crime aceita apenas a forma dolosa, ou seja, que 
haja real intenção de lesar , não havendo previsão forma culposa, ou sem intenção.
Falsidade Ideológica - Artigo 299 do CP
É um tipo de fraude criminosa que consiste na adulteração de documento, público 
ou particular, com o fito de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para 
prejudicar terceiro.
Patrocínio Infiel - Artigo 355 do CP 
Prática deste crime é aquele que trai, na qualidade de advogado ou procurador, o 
dever profissional, prejudicando interesse cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado. 
O delito em questão é apenado com detenção, de seis meses a três anos, e multa. 
Note-se que tal crime consuma-se no momento em que o agente praticar o ato de 
traição, mesmo que inexista prejuízo material efetivo para o Estado ou para terceiros. 
Por fim, cumpre informar que incorrerá nessa mesma pena o advogado ou procura-
dor que defender, na mesma causa, o interesse de partes contrárias. A este delito 
dá-se o nome de patrocínio simultâneo ou tergiversação.
Lavagem de dinheiro -Artigo 1º, da Lei 9.613/98
É o procedimento usado para disfarçar a origem de recursos ilegais. Quando alguém 
ganha dinheiro de forma ilícita – por exemplo, com crimes como tráfico de drogas, 
contrabando, seqüestro e corrupção – não pode simplesmente sair torrando a grana. 
Tem de armar estratégias para justificar a fonte e, assim, evitar suspeitas da polícia 
ou da Receita Federal.A expressão “lavar dinheiro” surgiu nos Estados Unidos para 
designar um tipo de falsificação de dólares que incluía colocar as notas na máquina 
de lavar para que adquirissem aparência de gastas. De lá para cá, a “lavanderia” 
sofisticou seus métodos. A integração do sistema financeiro mundial permite que os 
recursos viajem entre contas bancárias de diferentes países em questão de segun-
dos e, assim, o dinheiro sujo acaba incorporado à economia formal.De acordo com o 
FMI, de 2,5% a 5% do PIB (produto interno bruto) de cada país no mundo têm origem 
ilícita. No Brasil, isso equivale a um montante de 37,5 bilhões a 75 bilhões de reais.

indiciou Roger Bellé e outros ad-
vogados envolvidos, com base nos 
Artigos 2º, da lei 12.850/13 (organi-
zação criminosa), Artigo 171 do CP 
(estelionato), Artigo 299 do CP (fal-
sidade ideológica), Artigo 355 do CP 
(patrocínio infiel) e Artigo 1º, da Lei 
9.613/98 (lavagem de dinheiro).

INDICIAMENTOS
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Exame que substitui o Enem será 
aplicado em 22 de outubro

O Encceja é destinado a jovens e 
adultos residentes no Brasil ou no ex-
terior que não se formaram na idade 
ideal. Os candidatos podem obter os 
diplomas do ensino fundamental ou 
médio por meio da prova.

As inscrições para o Exame Nacio-
nal para Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 co-
meçaram na segunda-feira (7), às 10h, 
e vão até a próxima sexta-feira, dia 18 

de agosto, às 23h59. A prova substitui 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e serve como meio para obter 
a certificação do ensino fundamental 
e do ensino médio.

Os interessados podem se inscre-
ver no site do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) de forma gratuita. 
A prova será realizada no dia 22 de 
outubro.

Para tentar a certificação do en-
sino fundamental o candidato precisa 
ter, no mínimo, 15 anos completos na 
data de aplicação do exame. No caso 
da certificação do ensino médio é 
preciso ter, no mínimo, 18 anos com-
pletos.

No portal do Encceja é possível 
se informar sobre as competências 
que serão cobradas na prova e baixar 
materiais para estudo.

Pronatec oferece 180 vagas de 
cursos à distância em Bento

Com o objetivo de ampliar e de-
mocratizar a oferta de cursos de forma-
ção profissional, o Ministério da Edu-
cação (MEC), por meio da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC), apresenta no âmbito do Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), o Pro-
natec Oferta Voluntária. Bento Gon-
çalves será ofertado com seis cursos 
à distância.  Os cursos oferecidos são 
de Formação Inicial e Continuada (FIC) 
de qualificação profissional à distância 
(EAD).

Para frequentar os cursos online, o 
candidato deverá ter a disponibilidade 
de um tablet, notebook ou computa-
dor. Os inscritos receberão pelo e-mail 
cadastrado, no ato da pré-matrícula, 

uma carta de encaminhamento infor-
mando o protocolo para inscrição, o 
período de início e término da oferta 
do curso, o endereço eletrônico para 
acesso a plataforma EAD, entre outras 
informações. Os interessados nos cur-
sos devem entrar em contato com a 
Secretaria Municipal de Turismo pelo 
e-mail: turismo@bentogoncalves.
rs.gov.br, até o dia 14 de agosto.

Cursos EAD oferecidos para 
Bento Gonçalves:

Promotor de Vendas – 30 vagas
Espanhol Básico – 30 vagas
Inglês Básico – 30 vagas
Mensageiro – 30 vagas
Recepcionista – 30 vagas
Libras – 30 vagas

Para frequentar os cursos online, o candidato deverá ter a disponibilidade de um 
tablet, notebook ou computador
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(2) Vendo 
apa r tamen-
to  de 02 su-
ítesno bairro 
Bela Vista 
em Porto Ale-
gre. Área de 

81m², lavabo, 
living 3 am-
bientes, com 
churrasqueira, 
cozinha mon-
tada, área de 
serviço, duas 
vagas de ga-
ragem e depó-
sito. Contato: 
54/999727173

(4) Vende-se 
apartamento 
de um dor-
mitório, mo-
biliado, com 
69 m², locali-
zado na Rua 
Assis Brasil, 
nº 156, Cen-
tro - BG. Valor 
196.000,00. 
Contato pelo 
fone (54) 
991518363.

(2) Aparta-
mento no 
centro, com 
4 quartos, to-
tal posição 
do sol, 126m² 
e com con-
domínio bai-
xo. Valor R$ 
285.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9996-7288.

(4) Aparta-
mento no cen-
tro na Rua 
S a l d a n h a 
Marinho703. 
Com 82,42m², 
prédio com 
6 unidades. 
Valor R$ 
175.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9905-3135.

(2) Vendo 
apartamento 
de 1 dormitó-
rio com saca-
da, posição 
solar Oeste/
Norte. Com 
área real total 
de 77,9753m² 
e 57,41m² 
de área real 
total privati-
va. Valor: R$ 
165.000,000. 
Tratar pelos 
fones: 8168-
0777 ou 9106-
8991.

(4) Vendo vo-
lante para As-
tra, mas serve 
em diversos 
carros da GM. 
Usado mas 
em bom esta-
do R$120,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(4) Vendo 4 
frisos para 
Ka ou Fiesta 
duas portas. 
Já vem com 
fita dupla-face 
R$60,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373

(4) Vendo 
capa para 
motocicleta, 
feminina ta-
manho médio, 
marca rebelli 
nova e leve, 
com sinaliza-
dor valor R$ 
100,00. Fone: 
(54) 9995-
2520.

(4) Vendo 
DVD Pione-
er avh - 5480 
BR com tela 
retrátil de 7”, 
entrada para 
câmera de ré, 
com 02 me-
ses de uso e 
na garantia. 
Valor 800,00 
negoc iáve l . 
Tratar com 
Everton (54) 
8114-1444.

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

(3) Vende-se 
um capace-

te preto, ta-
manho gran-
de. Valor R$ 
50,00. Fone: 
(9155-2607.

(4) Vendo 
capa para mo-
toqueiro fe-
minina, tama-
nho M, nova e 
com sinaliza-
ção. Valor R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9995-1099.

(4) Som auto-
motivo, alto-
-falante 15, 
4 cornetas, 1 
módulo 3.600 
sem limites. 
R $ 6 0 0 , 0 0 . 
F o n e : 
9 9 6 9 4 2 6 1 
com Tiago.

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

(4) Vendo 
DVD automo-
tivo JVC avx 
838 2 dono 
mais topo da 
JVC com USB 
bluetuf zero 
na caixa valor 
120,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
8 4 1 7 - 4 6 9 5 
ou (54) 9623-
0131.

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

(1) Alugo 
apar tamen t 
de 01 quar-
to, sala, co-
zinha, ba-
nheiro, área 
de serviço, 
com sacada, 
sem condo-
mínio e sem 
IPTU. Tratar 
pelo fone (54) 
3454.3922 ou 
99204.2481 

(1) Alugo 
apartamento 
no bairro San-
to Antão, com 
dois quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, ga-
ragem e sa-
cada. Cer-
cado. Valor 
R$ 500,00. 
Fone (54) 
9605-9197 ou 
9118 -1621 . 
Com Carlos.

(1) Aluga-se 
casa parte in-
ferior bairro 
Humaitá pró-
ximo do cen-
tro 2 quartos 
, cozinha e 
sala integra-
da, banheiro 
, garagem va-
lor R$ 690,00. 
E de 1 quar-
to cozinha e 
sala integrada 
, e banheiro e 
área de ser-
viço valor R$ 
550,00. Fone 
54 99609 
1685 

(2) Alugo ga-
ragem fe-
chada, com 
portão eletrô-
nico na Rua 
Marques de 
Souza em 

frente ao ce-
mitério muni-
cipal central 
de Bento Gon-
çalves. Valor 
de R$ 110,00 
mensais. Tra-
tar com Feli-
ciano, fones: 
37014195 e 
991222343. 

(4)  Alugo so-
brado com 02 
quartos, sala 
e cozinha 
c o n j u g a d a , 
banheiro e 
área de servi-
ço. Sem IPTU 
e sem condo-
mínio, dire-
to. Whats 54 
99204.2481. 
Valor R$ 
650,00 a R$ 
680,00. Bairro 
Humaitá, Otá-
vio Cainelli, 
075. Contato 
54 3454.3922

(4) Alugo 
casa parte su-
perior com 3 
quartos, sala, 
cozinha e ba-
nheiro, sem 
g a r a g e m . 
Bairro Glória. 
Preferencial-
mente sem 
crianças, va-
lor a com-
binar.  Tra-
tar telefone: 
3453-3288 ou 
9 9 9 6 4 5 0 3 4 
com Jane.

(4) Alugo po-
rão: cozinha, 
1 quarto, 
área de ser-
viço, banhei-
ro. Bairro 
Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 

99991.9454 
ou 992125781

(4) Alugo ga-
ragem com 
portão eletrô-
nico na Rua 
Marques de 
Souza em 
frente ao ce-
mitério muni-
cipal central 
de Bento Gon-
çalves. R$ 
110 , 00 reais 
mensais. Tra-
tar com Feli-
ciano, fones: 
37014195 e 
991222343. 

(4) Alugo ga-
ragem fe-
chada e com 
portão eletrô-
nico na Rua 
Marques de 
Souza em 
frente ao ce-
mitério muni-
cipal central 
de Bento Gon-
çalves. Valor 
de R$ 110,00 
mensais. Tra-
tar com Feli-
ciano, fones: 
37014195 e 
991222343. 

(4) Aluga-se: 
casa em con-
domínio no 
bairro PRO-
GRESSO, 2 
quartos, sala 
e cozinha 
c o n j u g a d a , 
espaço ex-
terno priva-
tivo de 7x3. 
Sem gara-
gem, ambien-
te familiar. 
R$ 730 com 
IPTU + água 
e luz individu-
al. Contato: 
9 8 111 6 6 0 4 

(vivo/whats) e 
996484897.

(4) Alugo para 
casal sem fi-
lhos, parte 
térrea mobi-
lhada, com 2 
quartos, ba-
nheiro, sala e 
cozinha con-
jugadas, com 
wi-fi, com 
garagem de 
moto. Na rua: 
7 de setem-
bro.  N °30. 
Bairro fena-
vinho. Preço 
R$: 550,00. 
Com avalis-
ta. Telefone 
pra contato: 
9 9 9 4 4 6 0 3 3 
ou 34542193

(4) Alugo po-
rão de alve-
naria 01 quar-
to, banheiro, 
sala e cozi-
nha conjuga-
da, mobiliado 
para casal, 
rapaz ou mo-
ças sem ani-
mais, estacio-
namento para 
moto. Caução 
de R$ 550,00 
, após R$ 
550,00 + aguá 
+luz. Fone 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 

(2) Alugo par-
te térrea para 
casal sem 
filhos, com 
dois dormitó-
rios, banheiro, 
sala e cozi-
nha conjuga-
da, com wi-fi, 
garagem para 
moto, na rua 7 
de setembro, 
número 30, 

bairro fena-
vinho. Valor: 
R$ 490.00.
Fones: 3454-
2193 ou 
9 9 9 4 4 6 0 3 3 

(4) Alugo 
quartos próxi-
mos a rodovi-
ária no bairro 
Maria Goret-
ti R$330,00, 
mais água e 
luz. Contatos: 
( 5 4 ) 9 9 9 5 5 -
7550 ou 
( 5 4 ) 3 0 1 9 -
2 5 3 1 

(2) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, com 
4 quartos sen-
do 1 suíte e 
com 3 banhei-
ros, sala e 
cozinha mobi-
liados, a casa 
t o t a l m e n t e 
cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b ina r.Fone : 
5 4 . 3 0 5 5 -
2883, 9693-
2001 ou 
9997 -2883 , 
com Carolina 
ou Alex.

(4)Alugo casa 
2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro e 
área de ser-
viço. Bairro 
universitário, 
próximo ao IC 
Rodas. Valor 
R$ 550,00. 
Fone: 9191-
5568

(4) Alugo casa 
parte inferior, 



(3) Vende-
-se terreno 
no Distrito de 
São Pedro, 
com área de 
2.390 m² pelo 
valor de R$ 
120 .000 ,00 
(negociável), 
localizado na 
Linha Pal-
meiro. Con-
tato: (54) 
9 9 6 4 5 1 3 3 4 
Ou  (54) 
99930009

(3) Vende-se, 

Marechal Floriano, 166
3452-5383

2Sexta-feira, 11 de Agosto de 2017

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

(4) Alugo 
casa 3 pe-
para casal, 
direto com o 
proprietário, 
entrar em 
contato com 
o Whatsapp: 
8171-0700 ou 
3451-8342.

(4)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Glo-
ria com sala 
e cozinha 
conjugada, 2 
quartos, ba-
nheiro, areia 
de serviço, 
sem garagem. 
Valor 550,00 
interessados 
entrar em 
contato 054-
99654-5963

(4) Alugo par-
te inferior no 
bairro Zatt, 
1 dormitório, 
banheiro, sala 
e cozinha in-
tegrados. Va-
lor R$ 300,00, 
com Ander-
son 9144-
5568

(4) Alugo par-
te inferior de 
uma casa al-
venaria com 
possibilidade 
de transfor-
mar em 03 
quartos, com 
garagem, no 
bairro Barra-
cão. Valor R$ 

(4) Vendo 
casa no bairro 
Nossa Senho-
ra da Saude. 
De alvena-
ria , 2 pisos. 
No valor de 
R$ 100 mil, 
aceito carro 
e negocia-
ção. Contato 
pelo fone 54 
99963.5176

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

(4) Vendo 
casa de ma-
deira com um 
terreno de 
8x10, no bair-
ro progresso, 
interessados 
entrar em con-
tato pelo fone: 
( 5 1 ) 9 7 7 6 -
9746 ou (51) 
8141-6191.

(4) Casa de 
a l v e n a r i a 
12x15, terre-
no de esqui-
na, com cinco 
moradias, já 
alugada. Bair-
ro Santa Hele-

do Rio Taqua-
ri. Ótima para 
veraneio. Va-
lor 45.000.00. 
Fone (54) 
996315029

(4) Vendo 
casa localiza-
da no bairro 
São Francisco 
com 2 quar-
tos, sala, co-
zinha, banhei-
ro, área de 
serviço com 
churrasquei-
ra, garagem 
para 2 carros 
mais porão 
com 1quarto, 
sala e cozi-
nha juntos e 
banheiro. Va-
lor 210,000 
mil aceito 
carro e terre-
no na praia, 
p o d e n d o 
ser financia-
da . Contato 
5484055059 
com Mari

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

390,00. Fone: 
( 5 4 ) 9 9 7 2 -
4342.

(4) Alugo 
casa parte in-
ferior, locali-
zada no Bair-
ro Santa Rita, 
próximo ao 
colégio Bom 
retiro. Mora-
dia com dois 
dormitór ios, 
sala, cozinha 
e banheiro 
grande com 
possibilidade 
para área de 
serviço. Valor: 
R$ 470,00. 
Interessados, 
entrar em 
contato pelo 
telefone: Imo-
ças, mobília 
nova, lavan-
deria, gela-
deira, GLP, 
chuveiro, in-
ternet. Próxi-
mo a FERVI-
-UCS. Fone: 
3451-3716 ou 
9642 -5833 , 
com Adair.

(4) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, com 
4 quartos sen-
do 1 suíte e 
com 3 banhei-
ros, sala e 
cozinha mobi-
liados, a casa 
t o t a l m e n t e 
cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b ina r.Fone : 
5 4 . 3 0 5 5 -
2883, 9693-
2001 ou 
9997 -2883 , 
com Carolina 
ou Alex.

(4) Alugo casa 
de alvena-
ria do Bairro 

Santa Hele-
na, possui um 
quarto, sala, 
cozinha, área 
de serviço e 
banheiro.Va-
lor R$390,00.
Com Sidnei 
9175-8104.

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

(4)Alugo casa 
na parte in-
ferior com 2 
quartos, sem 
g a r a g e m . 
Bairro Gló-
ria. Valor R$ 
580,00 (pre-
ferencialmen-
te) sem crian-
ças. Pede-se 
um avalista 
com imóvel 
próprio. Tra-
tar pelo fone 
99184-0278. 

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

(4) Tenho 
parte inferior 

de uma casa 
para alugar, 
com 2 quartos 
sala e cozi-
nha conjuga-
dos e banhei-
ro. Tratar com 
Zeli, fone (54) 
9 9 7 4 - 0 0 6 3 
bairro São 
Francisco.

terreno com 
área  de 375 
m², localizado 
no bairro São 
Valentim em 
BG, cerca de 
1 km da esco-
la municipal. 
Valor de R$ 
9 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
C o n t a t o 
whats: 54 
9 9 6 4 5 1 3 3 4 
ou 54 
999930009. 

(4) Vendo ter-
reno no Muni-
cípio de São 
Valentim do 
Sul – RS, me-
dindo 36 x 36 
metros, valor 
a combinar. 
Tratar pelo 
fone 99993-
7606

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

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

(4) Vendo ter-
reno de 17x27 
com duas ca-
sas. Casa de 
madeira, vi-
gamento com 
lage. Valor 
R$ 110mil, 
aceito carro 
no negócio. 
Fones: 9621-
8819 /9162-
2393

(4) Vendo ter-
reno 12x35 
no loteamen-
to São Valen-

na 2. Valor R$ 
850.000,00. 
Interessados 
pelo fone: 
9980-9936

(3) Vendo 
casa com 2 
dormitór ios, 
sala, cozinha, 
banheiro, la-
vanderia, área 
de serviço e 2 
garagens. Lo-
calizada no 
Bairro Poma-
rosa II. Valor 
R$ 80 mil à 
vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(4)Vendo 1 
casa de alve-
naria, 2 pisos, 
3 dormitórios, 
sala, cozinha 
e banheiro. 
Bairro Nossa 
Senhora da 
Saúde. Preço 
à combinar. 
Contato pe-
los fones: 54 
99963.5176 
ou 54 
99957.1881 

(4) Casa de 
a l v e n a r i a 
12x15, terre-
no de esqui-
na, com cinco 
moradias, já 
alugada. Bair-
ro Santa Hele-
na 2. Valor R$ 
850.000,00. 
Interessados 
pelo fone: 
9980-9936

(4) Vendo 
casa com 2 
dormitór ios, 
sala, cozinha, 
banheiro, la-
vanderia, área 
de serviço e 2 
garagens. Lo-
calizada no 
Bairro Poma-
rosa II. Valor 
R$ 80 mil à 
vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(4) Vendo 
casa de ma-
deira 7x8, 
sala, cozinha, 
2 quartos e 
banheiro. Ter-
reno 270 m2; 
localizada na 
Linha Cam-
pinhos, Roca 
Sales,a 200m 

tim, bem lo-
calizado com 
e x c e l e n t e 
vista. Conta-
to com Léia: 
5 4 . 9 6 6 6 -
6609 /8142-
8206.

(4) Vendo 
terreno Rua 
Mario Pizat-
to, bairro São 
Roque, próxi-
mo ao CNEC 
( A l t h a u s ) 
1 8 x 4 0 m . 
F o n e : 
9163/5752.

(4) Vende-se 
terreno, próxi-
mo a Farrou-
pilha, perto da 
sede campes-
tre Santa Rita 
com tamanho 
de 15x58m. 
Valor R$ 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9149-3490 . 

(4) Vendo ter-
reno, rua Na-
talina Sandrin 
Zanetti bair-
ro Imigran-
te final de 
rua, 467m². 
Valor R$ 
140,000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 11 3 - 2 4 11 , 
falar com Ro-
berto.

(4) Vendo 8 
hectares de 
terra próximo 
a barragem 
de Veranó-
polis. Aceito 
carro na tro-
ca. Valor do 
hectar R$ 
2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9914-9379 . 

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

(4) Vendo 
meio hectar 
na linha zemi-



(1) Vendo fita 
Anti-furo para 
bike aro 26 
ou 29. Nun-
ca utilizadas 
R$45,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373.

(2) Vendo 4 
frisos para 
Ka ou Fiesta 
duas portas. 
Já vem com 
fita dupla-face 
R$60,00Tratar 
com Moacir 54 
99196-7373.

(2) Vendo ca-
pacete de ci-
clista para 
criança, em óti-
mo estado, va-
lor 50,0 - tratar 
99197-7163 

(2) Vendo ca-
pacete para 
skate e patins 
marca tracker, 
de boa qualida-
de e em ótimo 
estado- valor 
60,.0 - tratar 
99197-7163 

(2) Vendo kit de 
proteção para 
skate e patins 
juvenil (joelhei-
ras, cotovelei-
ras e luvas), 
marca Hardy, 
em ótimo esta-
do, valor 110,0 
– tratar 99197-
7163 

(2) Vendo kit de 
proteção para 
skate e patins 
juvenil (joelhei-
ras, cotovelei-
ras e luvas), 
marca Hardy, 
em ótimo esta-
do, valor 110,0 
– tratar 99197-
7163 

(2) Vendo ca-
pacete para 
skate e patins 
marca tracker, 
de boa qualida-
de e em ótimo 
estado- valor 
60,.0 - tratar 
99197-7163 

(2) Vendo ca-
pacete de ci-
clista para 
criança, em óti-
mo estado, va-
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th vale dos vi-
nhedos. Valor 
R$ 50.000,00, 
aceito car-
ro de menor 
valor no ne-
gócio. Tratar 
pelo fone: 
(54) 9962-
9142.

(4) Vende-se 
terreno com 
12,5 hecta-
res com duas 
v e r t e n t e s , 
luz e água 
de poço. Em 
Coronel Pilar. 
Tratar pelo 
f o n e : 9 9 1 5 -
0018 com 
C l a u d e c i r . 

(4) Alugo um 
terreno de 
5.000m², po-
dendo ser to-
tal ou parcial, 
na BR 470, 
próximo a vi-
nícola Gran 
Legado em 
G a r i b a l d i .
Valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: (54) 
3055 -3113 . 

(2) Vendo ferro 
de passar à va-
por, marca Bri-
tânia, 6 meses 
de pouquíssi-
mo uso. Valor 
R$ 30,00. Con-
tato pelo whats 
54 99689.3889

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

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

lor 50,0 - tratar 
99197-7163 

(2) Vendo ca-
deira giratória 
para escritó-
rio, usada,  cor 
preta, com ro-
dízios, valor 
150,0 – tratar 
99197-7163 

(2) Vendo base 
para apoiar 
CPU do Com-
putador em 
madeira e com 
rodízios, valor 
45,0 – tratar 
99197-7163 

(2) Vendo mo-
nitor de com-
putador de 19 
polegadas Phi-
lips, usado e 
em bom esta-
do, valor 200,0 
– tratar 99197-
7163 

(2) Vendo es-
tabilizador de 
c o m p u t a d o r 
usado, valor 
55,0 – tratar 
99197-7163 

(2) Vendo apa-
relho de sucos 
de frutas usa-
da, em bom 
estado,  marca 
walita tutti frut-
ti, valor 120,0 
– tratar 99197-
7163 

(2) Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital mar-

ca usada sony 
cyber shot 6,0 
mega pixels, 
valor 85,0 tra-
tar 99197-7163 

(2) Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital usa-
da sony cyber 
shot 14,1 mega 
pixels, 4x zoom 
preta – valor 
200,0 tratar 
99197-7163

(1)Vendo chur-
rasqueira de 
chão, portátil 
marca Mor Ro-
deio completa, 
usada, valor 
100,0 tratar 
99197-7163

(2)Vendo ca-
feteira elétrica 
usada marca 
eletrolux, em 
bom estado, 
valor 60,0 – tra-
tar 99197-7163

(2) Vendo Títu-
lo de sócio do 
clube Country, 
valor a com-
binar – tratar 
99197-7163

(2)Vendo ca-
deira de praia 
dobrável, tipo 
espreguiçadei-
ra usada, valor 
70,0 – Tratar 
99197-7163

(2)Vendo mo-
nitor de com-
putador 17 

p o l e g a d a s 
usado, marca 
sansung, syn-
cmaster 710N 
– valor 160,0 
- Tratar 99197-
7163

(4) Vendo com-
putador com-
pleto: CPU, 
display de 21’, 
mouse e te-
clado sem fio, 
placa de ví-
deo com pou-
cos meses de 
uso, e estabi-
lizador. Na cor 
preta. Valor R$ 
1.000,00. Ne-
gociável. Con-
tato pelo fone 
54 99689.3889

(4) Vendo 
roupeiro de 
casal de ma-
deira, com 6 
portas. Valor 
R$ 350,00. Li-
gar à noite 54 
3453.3875

(2) Vendo má-
quina de es-
crever em bom 
estado, sem 
fita. Valor R$ 
50,00. Contato 
pelo whats 54 
99689.3889

(4) Vendo 5 ca-
lotas esportivas 
novas aro 15 
grafite - emble-
ma adesivo ci-
troen - Contato 
pelo fone: (54) 

99985.2274

(4) Vendo: Bi-
cicleta Ergo-
métrica em 
bom estado R$ 
120,00 e Ar-
-condicionado 
Eletrolux  Eco-
turbo, poquís-
simo uso, R$ 
600,00. Valo-
res negociá-
veis. Contato 
54 99689.3889

(4) Vendo e 
troco diversos 
livros; roman-
ces e suspen-
ses. Contato 
pelo whats:  54 
99689.3889

(4) Vendo mo-
edas antigas 
(mais de 100 
anos) e moe-
das de R$ 1,00 
edições limita-
das. Valores 
negoc iáve is , 
faço entrega. 
Contato pelo 
54 99689.3889 

(4)  Vendo 02 
colchões, 01 
solteiro e 01 
casal. R$ 60,00 
cada.  Contato 
pelo fone 54 
3452.2777

(4) Vendo fo-
gão 6 bocas 
Continental, R$ 
100,00. Conta-
to pelo fone 54 
3452.2777

(4)Vendo la-
vadora de 
roupas, 12kg, 
branca. R$ 
200,00. Conta-
to pelo fone 54 
3452.2777

(4) Vendo uma 
cadeira gira-
tória, muito 
boa. Valor R$ 
80,00. Contato 
pelo fone (54) 
3452.2777

(4) Vendo 4 
poltronas sofá 
de 1 lugar + 
mesa de can-
to guarda tudo 
cor azul. R$ 
200,00 Fone: 
3 4 5 3 - 2 2 3 8  

(4) 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.tra-
tar pelo fone-
9 8 4 2 7 0 3 3 7 

(4) Vendo im-
pressora mul-
t i f u n c i o n a l 
Canon 2410, 

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

(2) Vendo ca-
pacete preto e 
vermelho com 
viseira. Capa-
cete de boa 
qualidade, usa-
do poucas ve-
zes R$150,00.
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373 

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

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

(2) Vendo Co-
fre antigo com 
70 cm. de al-
tura interna.  
Funcionando 
tudo, com cha-
ve, segredo 
R$750,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373.

(2) 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 Moa-
cir 54 99196-
7373. 

(2) Vendo per-
siana pequena 
com pouco uso. 
Larg. 70 cm e 
compr. 120 cm 
R$60,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373.
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Cumpom de desconto
Para novos assinantes

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

imprime, es-
canea e co-
pia nova com 
nota fiscal na 
garantia pou-
co uso  R$ 
170.00 . Con-
tato pelo fone;  
9 9 1 4 6 2 1 0 4  

(4) Vendo ber-
ço americano 
( c a m a / b e r -
ço), Cor bege, 
1.71 x 0.73. 
Com vários 
níveis de altu-
ra. R$190.00. 
Tratar 99982-
2222. 

(4) Vendo má-
quina de bor-
dado indus-
trial, marca 
chinesa, R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
99626-8735 

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

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

(4)Vendo apa-
relho de nebu-
lização inalar 
compact  usa-
do, em bom 
estado,  valor 
80,0 – tratar 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(4) Cadeira gi-
ratória. 5 Ca-
deiras croma-
das. Valor a 
combinar Con-
tato: Daniel 
(54) 9202-7272 

(4) Vendo ca-
misa para bike 

com 3 bolsos 
traseiros tama-
nho GG, usada 
apenas uma 
vez R$100,00  
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(4) Vendo ber-
muda ciclismo 
nova tam. GG-
Nunca usada 
R$90,00.Tratar 
com Moacir 54 
9 9 1 9 6 - 7 3 7 3 

(4) Vende-se 
mercado em 
Cotiporã, boa 
l o c a l i z a ç ã o , 
ótima clientela, 
barbada. Tratar 
pelo fone (54) 
9 9 6 2 6 - 8 7 3 5 

(4) Localiza-
ção, ótima 
clientela, bar-
bada. Valor a 
combinar. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 99626-
8735

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

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

(3) Vendo Rack 
para Fiesta (to-
dos) em óti-
mo estado.  
De alumínio. 
Não enferruja 
R$240,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(4) Vendo ca-
pacete preto e 
vermelho com 
viseira. Capa-
cete de boa 
qualidade, usa-
do poucas ve-
zes R$150,00. 
Tratar com Mo-
acir 54 99196-
7373

(4) Vendo as-
sento e en-
costo 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

(4) Vendo di-
versas cédu-
las de dinheiro 
antigas. Apro-
veite R$10,00 
cada. Tratar 
com Moacir 54 
99196-7373

(4) Vendo Co-
fre antigo com 
70 cm. de al-
tura interna. 
Funcionando 
tudo, com cha-
ve, segredo 
R$650,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373 

(4) Vendo 
óculos de sol 
Mormaii Mo-
delo ACQUA 
na cor verde.
Ótimo estado 
e pouco uso. 
A c o m p a n h a 
estojo original 
R$140,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(4) 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

(4) Vendo buzi-
na antiga 3 cor-
netas. Possui 
compressor . 
Comple t inha 
R$120,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373

(4)Vendo per-
siana peque-
na com pouco 

uso. Larg. 70 
cm e com-
pr. 120 cm 
R$60,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373 

(4) Vendo fita 
Anti-furo para 
bike aro 26 
ou 29. Nun-
ca utilizadas 
R$45,00. Tra-
tar com Moacir 
54 99196-7373 

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

(4)Vendo 2 
sacos de 20 
kg cada, de  
rejunte para 
piso e azulejo, 
portokol, bege 
claro, valor to-
tal 50,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 

(4) Vendo es-
coras de euca-
lipto pela me-
tade do preço. 
Diversos tama-
nhos. Contato 
pelos fones: 54 
999919454 ou 
992125781

pelo fone (54) 
99197-7163

(4) Vendo 
televisor 29 
p o l e g a d a s , 
usado, Sony, 
em bom es-
tado, valor 
180,0 - tra-
tar pelo fone 
( 5 4 ) 9 9 1 9 7 -
7163

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

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

(4) Vende-
-se fogão a 
gás de 6 bo-
cas. Valor R$ 
250,00. F: 
9 1 5 5 - 2 6 0 7 
(2) Vende-
-se Tv CCE 
29”. Valor 
R$ 250,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 5 5 - 2 6 0 7 

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

(4) Vendo no-
tebook usa-
do R$390,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9191-5712. 

(4) Vendo 
balcão de 
pia + cuba + 
aéreo, valor 
R$ 150,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 

(3) Vendo 
estante cor 
marfim semi 
nova, em óti-
mas condi-
ções. Valor 
R$ 100,00. 
Informações 
tratar pelos 
fones: 54 
8131-0228 ou 
54 9206-055

(4) Vende-
-se mesa de 
sinuca resi-
dencial com 
cestos 1900 
x 1180mm, 
valor R$ 

1 . 5 0 0 , 0 0 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8 1 3 1 7 6 3 0 
com Flademir 

(4) Vendo 
balcão de 
pia + cuba + 
aéreo, valor 
R$ 150,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 

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

(4) Vendo 
gaiola para 
hãmster. Usa-
da, em óti-
mo estado, 
três andares 
com rodinhas 
para correr.R$ 
25,00. Contato 
pelo fone(54) 
99689.3889

(4) Vendo 
D o b e r m a n . 
Fêmea, 28 
m e s e s , c o r 

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

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

(4) Vendo 
multi pro-
cessador de 
a l i m e n t o s , 
marca wa-
lita máster 
plus usado, 
em ótimo es-
tado,  valor 
180,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163 

(4) Vendo 
televisor 20 
p o l e g a d a s , 
usado, Phi-
lips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
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(2) Cuidadora 
de idosos, 15 
anos de expe-
riência, pos-

suo referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
99912.7064

(3) Pinto qua-
dros decorati-
vos, óleo sob 
tela, aceito 
encomendas. 
P a i s a g e n s , 
animais, re-
tratos, realis-
mo. Com ou 
sem moldu-
ra, Valores a 
partir de R$ 
35,00. En-
c o m e n d a s 
pelo fone (54) 
99689.3889 
ou email: 
k a a h _ b l @
hotmail.com

(3) Designer 
f r e e l a n c e r ; 
criações de 
logotipos, mí-
dias digitais, 
i m p r e s s o s , 
criação e ge-
renc iamen -
to de sites 
e de mídias 
sociais. Pre-
ço justo e di-
f e r e n c i a d o 
de trabalho 
a u t ô n o m o . 
Envio por-
tfólio e faço 
o r ç a m e n t o 
sem compro-
misso. Con-
tato pelo 54 
99689.3889 
ou 54 
99931.0040

(4) Faço ser-
viço de pe-
dreiro, azu-
lejista em 
geral. Falar 
com Erni pelo 
Tratar pelo 
fone (54) (54) 
9957-1881.

( 4 ) P r o c u r o 
vaga como 
cuidadora de 
idosos, com 
experiência. 
Acompanhan-
te a noite. Fa-
lar com Clair 
(54) 99680-
7796 ou (54) 

98109-1613

( 4 ) O f e r e -
ço trabalho 
como diaris-
ta, babá e 
cuidadora em 
hospital. Con-
tato pelo fone 
99311492

(2)Trabalho 
de pedreiro, 
carp in te i ro , 
encanador e 
reformas em 
geral. Orça-
mento gra-
tuito. Conta-
to pelo fone: 
9950-3279

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

(34Presto ser-
viços de jardi-
nagem. Fone 
9 9 8 1 0 7 1 9 
com Eder

(4) Vendo Tú-
mulo de ce-
mitério com 
3 gavetas e 
ossário,  não 
foi usado, no 
cemitério par-
que jardim do 
vale, valor a 
combinar – 
tratar 99197-
7163 

(4) Procuro 
serviço como 
pedreiro, en-
canador, pin-
tor ou parte de 
serviços ge-
rais. Qualquer 
horário. Con-
tato: (051) 
99562-2160 
Volmir ou (54) 
99669-2001

(4) Presto ser-
viços como 
zelador, por-
teiro e contro-
lador de esta-
cionamento. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9963-1952.

(3) Faço di-
gitação e for-
matação de 
trabalhos de 
acordo com 
as normas 
espec í f i cas 
da ABNT. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9196-
0357 ou (54) 
9706-7250.

( 4 ) P r o c u -
ro emprego 
de faxineira 
em escritó-
rio, escada-
ria de prédio 
e casas de 
família. En-
trar em con-
tato pelo (54) 
99996063

(4) Faço lim-
peza comer-
cial, todos 
os dias da 
semana. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9969-
6433, falar 
com Fabiele.

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

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

(4) Aulas 
part iculares 
de portu-
guês contato: 
84063686

(3) Alugo 
b r i n q u e -
dos infantis 
(cama elás-
tica, piscina 
de bolinhas, 
p e b o l i m , 
e s c o r r e g a -
dor, gangor-
ra, hockey) 
e máquina 
de algodão 
doce. Tratar 
9119.6069

(4) Procu-
ro serviços 
como cozi-
nheira, au-
xiliar de 
cozinha, ven-
dedora ou de 
limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefo-
ne 54 9705-
1365, com 
Itamar

(4) Ofereço-
-me para tra-
balhar com 
diarista, na 
parte da ma-
nhã ou o dia 
inteiro. Tatar 
pelo fone: 54 
9 6 9 3 9 4 1 6 
com Eronita.

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

(4) Procu-
ro serviços 

como pintor, 
servente de 
pedreiro e 
serviços ge-
rias m con-
trução. Tratar 
pelo fone: 54 
9 6 5 2 - 3 3 9 0 
com José Ri-
beiro.

(4) Faço ser-
viço de fa-
xineira, tra-
tar pelo fone 
5491436538 
com Nilde.

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

(4) Procuro 
diarista com 
exper iênc ia 
em serviços 
gerais domés-
ticos, interes-
sadas entrar 
em contato 
pelo endere-
ço Rua Plau-
to de Abreu 
N:121 bairro 
Santo Antão 
falar com Si-
mone.

(4) Fisiotera-
pia domiciliar 
ratamento de 
lesões trau-
mato ortopé-
dicas, pós-
-operatórios, 
complicações 
r e s p i r a t ó -
rias, pediatria 
e geriatria. 

preta, pura, 
vacinada.R$ 
1.200,00, fa-
cilito. Conta-
to pelo fone 
5499999.6127

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

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

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

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

(4)Doa-se ga-
tinhos resga-
tados, 6 me-
ses de idade, 
diversas co-
res. Fone: (54) 
99689.3889

Realize seu 
t r a t a m e n t o 
sem preci-
sar sair de 
casa! contato: 
91258582.

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

(4) Faço ser-
viços elétrico 
e em geral, 
além de hi-
drosanitário e 
instalação e 
manutenção 
de ar condi-
cionado. Fa-
lar com Del-
vacir Santos. 
Fone: (54) 
9 6 6 3 - 8 9 0 5 
ou (54) 9675-
3507.

(4) Cuidado-
ra de idosos, 
pessoa com 
exper iênc ia 
na função, fa-
lar com Reja-
ne pelo fone: 
3452-9458 ou 
9155-6095 . 
Preferênc ia 
na parte da 
noite.

(4) Cuido de 
crianças na 
minha resi-
dência, casa 
cercada, se-
gura, muitos 
b r i n q u e d o s 
como es-
cor regador, 
cazinha de 

boneca e pu-
la-pula. Ve-
nha conferir, 
preços aces-
síveis. Tra-
tar pelo fone: 
9 9 9 3 - 8 3 3 7 
com Shaiana. 

(4) Vende-se 
lenha. Conta-
to: 99810719 
Eder.

(3) Procuro 
babá para 
cuidar de 2 
crianças de 
3 e 6 anos, 
no turno da 
manhã e fa-
zer almo-
ço. Deve ter 
exper iênc ia 
e e referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
99706.1597

(4) Cuidamos 
de crianças, 
bairro San-
ta Rita, casa 
cercada, se-
gura, refei-
ções saudá-
veis, muitos 
br inquedos, 
valores aces-
síveis. Venha 
conferir.  54 
99993.8337 
tia Shai e 
vovó Vilma.

(4) Porcu-
ro emprego 
como cuida-
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dora de ido-
sos, tenho 
exper iência 
e referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
98103.5179 
(vivo) com 
M a d a l e n a 
Dias

(4) Porcu-
ro emprego 
como cuida-
dora de ido-
sos, tenho 
expe r i ênc ia 
e referên-
cias. Conta-
to pelo fone 
5499680.7796 
com Clair

(4) Cuidamos 
de crianças, 
bairro San-
ta Rita, casa 
cercada, se-
gura, mtos 
br inquedos, 
r e f e i ç õ e s 
s a u d á v e i s . 
Venha con-
ferir. Contato 
999938337 

(4) Procuro 
emprego de 
c u i d a d o r a , 
possuo refe-
rências e ex-
periência de 
mais de 20 
anos. Qual-
quer horário. 
Contato pelo 
fone (54) 
99963.5176

(4) Procura-
-se diarista 
com referên-
cias e expe-
riência. Para 
serviços ge-
rais. Entre-
vistas segun-
das à tarde e 
sábados, das 
11h às 14h, 
na Rua Plau-
to de  Abreu, 
número 121 - 
Bairro Santo 
Antão

(4) Procu-
r o e m p r e g o 
de faxineira 
e /ou babá, 

(3) Vendo 
trator Mas-
sey Fergu-
son 35x, 
pneus no-
vos, redu-
zida nova, 
caixa revisa-
da, plator de 
embreagem 
nova, em 
ótimo esta-
do, valor R$ 
16 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8136-4927.

(4) Vendo 
uma escada 
de alumínio 

tenho ex-
p e r i ê n c i a 
em cuidar 
de idosos, 
m e r c a d o s , 
lojas. Fone 
para contato: 
99668 7818

(3) Procu-
r o e m p r e g o 
de cuidado-
ra de idosos 
à noite. Te-
nho experi-
ência. Fone 
para contato: 
99668 7818

(3) Cuidado-
ra de idosos. 
H o s i t a l a r , 
dia e noite. 
15 anos de 
experiência 
em Bento 
Gonçalves. 
Contato com 
Juraci 54 
99912.7064

( 4 ) P r e c i s o 
diarista com 
experiência 
comprovada 
nas tardes de 
sexta-feira. 
Tratar pelo 
e n d e r e ç o : 
Rua Plauto 
de Abreu, n 
121 - Bairro 
Santo Antão

(4) Empresa 
procura me-
cânico com 
experiência 
em máqui-
nas pesadas, 
com conhe-
cimentos em 
h i d r á u l i c a . 
contatos (54) 
3 0 5 5 3 9 0 0 
com jair

(4) procu-
ro emprego 
como cui-
dadora de 
idosos, de 
segunda a 
sexta-feira, 
possuo re-
frências. fone: 
96830987 

(4) PROCU-
RO emprego 
de diarista 

99992.8267

(4) empresa 
procura me-
cânico com 
experiência 
em máqui-
nas pesadas, 
com conhe-
cimentos em 
h i d r á u l i c a . 
contatos (54) 
3 0 5 5 3 9 0 0 
com jair

(4) procuro 
motorista de 
c a m i n h ã o 
com no míni-
mo 2 anos de 
experiência 
e com refe-
rências. fone 
34524717 ou 
99677935

(4) precisa-
-se de moto-
rista de ca-
minhonei ro 
com mínimo 
de 2 anos 
para traba-
lhar com fri-
gorífico de 
carnes. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935.

(4) Experiên-
cia com faxi-
nas de escri-
tórios, salas 
comerc ias . 
Meio-turno. 
Valor a com-
binar. Conta-
to: 99996063

quase nova 
pouco uso 
de 7 metros 
dupla, tota-
lizando 14 
metros. Va-
lor a combi-
nar. Tratar 
pelo fone: 
(54) 9997-
7820.

(4) Vendo 
a p a r e l h o 
de ginásti-
ca Orbitrek 
Elite marca 
P o l i s h o p , 
novo na em-
balagem, 2 
anos de ga-
rantia, valor 
R$ 1.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 6 2 6 - 1 0 0 3 
ou (54) 
3454-6906, 

falar com 
Carmem.

( 3 ) V e n d o 
um motor 
com vibrador 
para cons-
truções ci-
vis, estado 
de novo, 
marca da 
Weber. Valor 
R$ 1.000,00, 
tratar pelo 
fones: (54) 
9 9 9 7 - 3 8 7 9 
ou (54) 
9937-2196.

(2) Fox Trend 
2011 comple-

no goretti ou 
cidade alta 
em casa de 
família ou 
empresas na 
parte da tar-
de ou pos-
so fazer o 
trabalho em 
casa. tratar 
pelo fone: 
96150116

(4) procura-
-se dama de 
companh ia 
que fique dia 
e noite. tra-
tar pelo fone: 
34524717

(4) procuro 
cabeleireira, 
m a s s a g i s -
ta e mani-
cure, todas 
com experi-
ência. tratar 
pelo fone: 
96755273 ou 
81554023

(4) Procura-
-se casal 
(pessoa para 
trabalho com 
filhos ou 
sem) para 
trabalhar em 
propriedade 
no interior. 
ótimo sa-
lário, tratar 
pelo fone; 54 
91495561 ou 
54 96898880

(4) tenho ex-
periência de 
15 anos no 
comércio, fi-
nanceiro e 
caixa, tam-
bém cuido 
de idosos e 
crianças. ho-
rário comer-
cial, tratar 
pelo fone: 54 
9 9 6 7 - 2 5 8 1 
ou 91882395

(4) Ofere-
ço serviço 
de poda de 
árvores, jar-
dinagem e 
limpeza de 
t e r r e n o s . 
Tratar pelo 
fone (54) 

to valor 24 
500 negocio-
avel, tratar 
com Pris-
cila tel: 54 
999212896

(2) Vendo 
Escort, ano 
2000, dire-
ção hidráu-
lica, ar con-
d i c i o n a d o , 
04 portas, 
IPVA e se-
guro 2017 
pagos, car-
ro de proce-
dência. Valor 
R$ 9.900,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
98121.6762 
ou 54 
3 4 5 3 . 9 1 3 3 
com Erny

(2) Ven-

do Clio 1.0 
2 0 11 / 2 0 1 2 
/ 4 portas 
/ 43.000 
km / única 
dona. R$ 
1 8 . 5 0 0 , 0 0 . 
T e l . : 
991315921

(4) Vendo 
Ford Ka, 
ano 2000, 
ar condicio-
nado. Valor 
R$ 7.600,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
98413.6092

(4) Vectra 
Express ion 
2002 comple-
to, 2.2 prata, 
R4 10,500. 
Contato pelo 
fone: (51) 
99844 7165
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(3) Vendo 
Escort Ho-
bby 1995. 
Contato:  54 
999789330

(4) Ven-
do Corolla 
GLT18 2013, 
cor prata, 
automático, 
banco de 
couro, com 
5 2 . 0 0 0 k m .
C o n t a t o 
pelo (54) 
98102.4448, 
com Antônio

(4) Vendo ca-
minhão guin-
cho plata-
forma 8150, 
com servi-
ço. Contato 
pelo fone 54 
99722275

(4) Vende-
-se Ka Flex 
2 0 1 0 / 2 0 1 0 
c o m p l e t o 
com ar, Valor 
a negociar 
pelo fone: 
9 1 1 6 0 5 0 2 
com Willian

(4) Ranger 
XLS 4x2, 
2004, cinza 
pero l izada, 
Gabine du-
pla. Tratar 
pelo fone: 
99979002

(4) Vendo 
Astra GLS 
1995, IPVA 
pago, mo-
tor 115cv, 4 
portas, com-
pleto e revi-
sado. Tratar 
pelo fone 
9 6 6 9 3 3 0 1 . 
R$ 8.500,00

(4) New Fies-
ta Sedan 
2011, impe-
cável, grafi-
te, 7airbags, 
ABS, banco 
em couro, 
trio elétrico, 
ar, direção, 
comp. De 
bordo sensor 
de estacio-

namento, re-
visão na con-
cessionária. 
59 mil km, R$ 
3 7 . 9 0 0 , 0 0 . 
F o n e : 
91209362

(4) Santa-
na 1999 2.0 
c o m p l e t o , 
carro impecá-
vel. Valor R$ 
1 3 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelos 
fones: (54) 
8 4 1 7 - 4 6 9 5 
ou (54) 9623-
0131.

(34) Xsara 
Picasso 2.0, 
2010, preto, 
49 mil km. Im-
pecável, valor 
de FIPE. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9191-
7493.

(4) Vendo Fo-
cus Hatch GL 
Flex 1.6 2008, 
dourado. Ar 
condiciona-
do, ar quen-
te, cd player, 
desembaça-
dor traseiro, 
direção hi-
dráulica, ro-
das de liga 
leve, travas 
elétricas, vi-
dros verdes, 
vidros elétri-
cos e alarme. 
IPVA pago. 
Valor R$ 
2 4 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fones: (54) 
9 1 7 8 - 1 4 2 6 
ou (54) 9634-
0376.

(4) Corsa su-
per, 1997, 4 
portas, com-
pleto menos 
direção, em 
bom esta-
do. Valor R$ 
8 . 1 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9933-8236.

(4) Vendo Ka 
modelo novo 
2009, branco, 

com ar quen-
te, limpador 
e desemba-
çador trasei-
ro, vidros e 
travas elétri-
cas e alarme. 
Tratar pelos 
fones: (54) 
9 9 6 1 - 5 9 0 8 
ou (54) 8126-
0593.

(4) Vendo Gol 
1.6 CLI 96, 
com direção 
hidráulica, ar 
quente, lim-
pador e de-
sembaçador, 
4 pneus no-
vos, manu-
al, cor bordô 
bem cuida-
do. Valor R$ 
1 0 . 3 0 0 , 0 0 . 
Tratar com o 
Paulo pelos 
f o n e s : ( 5 4 ) 
3 4 5 2 - 4 6 0 7 
ou (54)m 
8117-0424.

( 4 ) V e n d o 
Fusca Ano 
80. Motor 
1.300L com 
86mk origi-
nal, mecâ-
nica boa, 
nunca bateu, 
liso de lata, 
bom estado. 
Cor Branca, 
interior mar-
rom. Valor 
R$ 9.800,00. 
Aceito troca 
de menos va-
lor. Com Jan-
dés pelo (54) 
99962-0108

(4) Astra 
A d v a n t a g e 
2010, com-
pleto, car-
ro em óti-
mo estado, 
com 35 mil 
km. Valor R$ 
3 1 . 0 0 0 , 0 0 . 
Não aceita 
trocas. Tra-
tar com Pau-
lo pelo fone: 
(54) 9154-
1596.

(4) Vendo uno 

Fire 2003, 
com 4 portas, 
na cor azul, 
valor a com-
binar. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9989-
1717 ou (54) 
9186-3153.

( 4 ) V e n d o 
Fusca Bran-
co ano 1972 
original, em 
estado ótimo. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
3 4 5 2 - 4 7 1 7 
ou (54) 9967-
7935.

(3) Vendo Pa-
lio ano 2000, 
na cor azul, 
vidro e tra-
va elétrica, 
limpador tra-
seiro, chave 
reserva, cd, 
veículo bom 
estado na cor 
prata. Tratar 
com Vinícius 
pelo fone (54) 
3451-7578.

(4) Vendo 
Kadett 98 

GLS, na cor 
branca, com 
ar, direção 
h i d r á u l i c a , 
vidros e tra-
vas elétricas, 
( in te r face) , 
l e g a l i z a d o 
baixo, IPVA 
2015 pago. 
Carro em óti-
mo estado 
de conserva-
ção. Valor R$ 
1 3 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9123-5937.

( 4 ) V e n d o 
D.20 ano 92. 
Cor vermelha 
R.LL. Direção 
h i d r a ú l i c a , 
nunca bateu, 
lisa de lata-
ria. Valor R$ 
3 0 , 0 0 0 , 0 0 . 
Estudo tro-
ca de menos 
valor, de pre-
ferência Pa-
rati ou Palio 
W e e k e n d . 
Fone: (54) 
99962-0108 

(4) Vendo 
novo Uno 
2012 Vivace, 
com direção 
h i d r á u l i c a , 
vidros e tra-
vas elétricas 
e com 30 mil 
km. Valor R$ 
2 6 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelos 
fones: (54) 
9 6 2 3 - 0 1 3 1 
ou (54) 8117-
4695.

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

(4) Vendo Pa-
lio Fire Flex 
1.0 2007, 
carro em 
bom estado 
e econômico. 
Com 4 pneus 
novos, ar 
quente, de-
sembaçador, 
radio e travas 
com alarme. 
Tratar pelo 

fone: (54) 
9681-8585. 

(4) Ven-
do Merce-
dez Classe 
A 160, prata 
2002/2003. 
Valor R$ 
11 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9980-9936.

(4) Vendo 
Corsa Ha-
tch 2001, 
cor prata, 
ar quente e 
desembaça-
dor. Valor R$ 
1 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: 9182-
1777.

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

(4) Vendo 

Chevette ano 
1990. Ótimo 
estado. Par-
ticular. In-
t e r e s s a d o s 
tratar pelo 
fone: (54) 
9980-9936 . 

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

(4) Vendo 
Escort GLX 
1995 motor 
1.6 AP, in-
jeção ele-
trônica, de-
sembaçador 
traseiro, ar 
quente, ro-
das liga leve 
e 4 pneus 
novos. Valor 
R$ 7.000,00. 
Tratar pelos 
fones: (54) 
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(4)  Alugo 
sala comer-
cial nova 
com 80mts 
q u a d r a d o s 
e registro 
h a b i t e - s e 
em São Ro-
que. Tratar 
pelo fone 54 
99982-2222.

(4) Alugo 
sala comer-
cial no bair-
ro São Ro-
que, com 
150mt. Va-
lor R$ 1500 
. Contato 
pelo fone54 
99982-2222

( 4 ) A l u g o 
sala comer-
cial térrea, 
no Bairro 
São Bento,  
Rua Parnaí-
ba,  (próximo 
da Planalto) 
com 135 m², 
tratar 99197-
7163(2) Pavilhão 

(1) Procuro 
quarto indi-
vidual para 
solteiro, pro-
x i m i d a d e s 
do centro. 
Contato pelo 
fone (54) 
99984.0793 
com Leomar

(4) Procu-
ro rapaz 
para dividir 
aluguel em 
casa próxi-
mo ao cen-
tro, quarto 
e garagem 
i n d i v i d u -
al. Gastos 
m e n s a i s 
R$ 350,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8145-3739.

(1)Vendo es-
tabelecimen-
to comer-
cial em São 
Ve n d e l i n o . 
Com salão  
e casa, ter-
reno 900m² . 
Beira do as-
falto. Valor 
R$ 30,000.00 
entrada acei-
to veículo 
na troca e 
prestações. 
Direto com 
o proprietá-
rio. Contato 
pelo fone R$ 
99980.9936

9 1 9 7 - 6 4 4 0 
ou (54) 9969-
8399.

(4) Vendo 
Palio 1.4 
Atractive 08 
completo, 4 
pneus novos, 
cor cinza em 
ótimo esta-
do. Valor R$ 
2 2 . 3 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9966-7333.

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

(4) Vendo 
Parati 1.8 
ano 2000, 
c o m p l e t a 
menos vi-
dros elétri-
cos e com kit 
gás. Valor R$ 
2 3 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: 3055- 
3113

(4) Vende-se 
Opala/ Ca-
ravan, ano 
1980, em 
ótimo esta-
do. Valor R$ 
4 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9631-5029.

(3) Vende-
-se Opala 
1979, 4 ci-
líndros ori-
ginal, valor 
R$ 4.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9631-5029.

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

(3) Alugo sala 
comercial em 
São Roque 
com 150mt 
valor R$ 
1500. Fone 
para conta-
to 54 99982-
2222

(4) Alugo 
sala comer-
cial nova com 
80mts qua-
drados e re-
gistro habite-
-se em São 
Roque. Tratar 
99982-2222.

(4) Sala de 
andar no cen-
tro, com 32 
m². Valor R$ 
120.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9972-3122.

(4) Vendo ou 
alugo sala 
l o c a l i z a d a 
na rua Sal-
danha Mari-
nho. Terrea 
com 165m², 
ótima locali-
zação. Falar 
direto com o 
proprietário. 
Fone: (54) 
9905-5057.

(4) Vendo 
sala comer-
cial mas tam-
bém pode 
ser moradia. 
Com 92m², 
bairro Zatt. 
Valor a com-

(4) Procuro 
moças para 
dividir alu-
guel no cen-
tro. Quartos 
mobil iados, 
m e d i a n t e 
c o m p r o v a -
ção de ca-
dastro e 
pagamento 
a d i a n t a d o , 
bairro São 
F r a n c i s c o , 
em casa 
m o b i l i a d o . 
Tratar pe-
los fones: 
(54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(4) Procu-
ro rapaz 
para dividir 
aluguel em 
casa próxi-
mo ao cen-
tro, quarto 
e garagem 
i n d i v i d u -
al. Gastos 
m e n s a i s 
R$ 350,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8145-3739.

( 4 ) A l u g o 
quarto para 
mulher, R$ 
300,00 in-
cluso água, 
luz e gás. 
No bairro 
Un ivers i tá -
rio. Interes-
sadas entrar 
em contato 
com Dalva 
pelo número 
3 4 5 1 - 2 9 2 1 
ou 99620-
4168

(4) Procu-
ro casal ou 
moça para 
dividir apar-
t a m e n t o 
no bairro 
São Roque, 
atrás da fa-
culdade ce-
necista, todo 
mobiliado e 
com gara-
gem. Tratar 
pelo fone: 
(54) 9954-
8405, falar 
com Tatiane.

(4) Alugo 
quarto mo-
biliado em 
apartamento 

no centro, 
internet, TV 
a cabo, co-
zinha, sala 
e lavande-
ria,  para 
r a p a z e s . 
Tratar pelo 
fone: 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977. 

(4) Quartos 
mobil iados, 
m e d i a n t e 
c o m p r o v a -
ção de ca-
dastro e 
pagamento 
a d i a n t a d o , 
bairro São 
F r a n c i s c o , 
em casa 
m o b i l i a d o . 
Tratar pe-
los fones: 
(54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(2) Procuro 
rapaz que 
trabalhe e/ 
ou estude 
para dividir 
aluguel em 
apartamen-
to semi mo-
biliado no 
bairro Hu-
maitá. Tratar 
pelo fone: 
(54) 9608-
9105.

(4) Busco 
pessoa res-
p o n s á v e l 
que traba-
lhe/estude, 
para ocupar 
quarto em 
casa na ci-
dade alta, 
vaga para 
g a r a g e m , 
aluguel em 
torno de R$ 
400,00 (in-
ternet, água, 
energia, tv 
e aluguel),  
próximo ao 
greppar e ao 
mutirão. 54 
81453739

(1) Vendo loja 
na rua Salda-
nha Marino, 
no centro de 
Be to, exce-
lente localiza-
ção, aluguel 
baixo, exce-
lente fatura-
mento, valor 
a combinar. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9196-5195 . 

(4) Loja de 
roupas no 
centro de 
Bento Gon-
çalves. Inte-
ressados tra-
tar pelo fone: 
(54) 9196-
5195.

(4) Vendo 
loja completa 
– moda femi-
nina, na Ave-
nida Osvaldo 
Aranha, Ben-
to Gonçalves. 
Trata rpe-
lo fone: (54) 
9222-7266. 

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

(4) Loja com-
pleta de De-
coração de 
Festas Infan-
tis, Descar-
táveis, Brin-
quedos, no 
Centro Bento 
Gonça l ves , 
com 20 anos 
de atividades, 
em pleno fun-
cionamento.  
Tratar: (54) 
9686-4327.

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

(4) Aluga-se 
2 pavilhões 
i n d u s t r i a i s 
no loteamen-
to Dal ponte 
Caminhos da 
Eulália .In-
te ressados 
entrar em 
contato dire-
to com o pro-
prietário pelo 
fone 54 9974 
0131.

( 4 ) V e n d o 
c a m i n h ã o 
Perki, em 
bom esta-
do. Valor R$ 
17 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 

binar. Maio-
res informa-
ções tratar 
pelo fone: 
(54) 9236-
3385.

(4) Vende-
-se uma loja 
de acessó-
rios, junto 
ao atacado 
Desco (anti-
go mercado 
Imec). Valor 
R$19.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9142-0125.
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Comércio aposta em crescimento 
de 10% para vendas do Dia dos Pais

A expectativa de vendas para o 
comércio neste dias dos pais, é de até 
10% maior que a mesma época do ano 
de 2016. Os dados foram revelados 
numa pesquisa realizada pela Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (CDL) com 
mais de 40 estabelecimentos. Esse 
otimismo decorre da aposta que mui-
tas lojas estão fazendo em descontos 
atrativos para atrair a clientela.

Cada vez mais frequentes no co-
mércio, ações promocionais criativas 
acompanham as datas comemorati-
vas como estratégia para captação e 
fidelização dos clientes – num esfor-

ço extra, por parte dos lojistas, para 
estimular o consumidor a retomar 
seus hábitos de compra. 

Vendas em outros estados
Em comparação com as vendas 

em outrosestados do Brasil, como 
Rio de Janeiro e Brasília, Bento Gon-
çalves mostra reação mais rápida na 
recuperação da economia. Na capital 
carioca, comerciantes trabalham com 
expectativa de vender apenas 3% mais 
que o último ano. No Distrito Fede-
ral, vendas devem ser 2% maiores que 
2016.

Salário mínimo vai a R$979 em 2018
O salário mínimo vai a R$979 em 

2018, um aumento de 4,5% em rela-
ção ao atual (R$937). A informação foi 
publicada no Diário Oficial da União 
de quarta-feira (9), depois da sanção 
do presidente Michel Temer.

O texto faz parte da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO), que foi 
aprovada por Temer. A LDO define as 
metas e prioridades do governo para 
o ano seguinte, orienta a elaboração 
da lei orçamentária anual e fixa limi-
tes para os orçamentos dos poderes 
Legislativo e Judiciário e do Ministé-
rio Público.

 Está é a primeira LDO a entrar 
em vigor depois que o limite do teto 
de gastos públicos foi aprovado. O 
texto ainda mantém a meta fiscal 
proposta pelo governo e prevê para 
o próximo ano um deficit primário de 
R$ 131,3 bilhões para o conjunto do 

setor público consolidado (que en-
globa o governo federal, os estados, 
municípios e as empresas estatais). 

O crescimento real da economia 
brasileira em 2,5%, a taxa básica de 
juros (Selic) em 9%, o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) de 4,5% no ano e o dólar a R$ 
3,40 no fim de 2018.

O aumento é de 4,5% em relação ao 
atual (R$937)

Relatório do novo Refis dá desconto em 
multas e juros de dívidas das empresas

A medida provisória (MP 
783/2017) que institui um regime de 
refinanciamento de dívidas das em-
presas com o Fisco (Refis) foi pror-
rogada na terça-feira (8) por mais 60 
dias. Os parlamentares precisam vo-
tar na MP neste período para que o 
texto não perca a validade. A medida 
cria um plano de parcelamento tribu-
tário denominado programa especial 
de regularização tributária (PERT). 
Através do PERT, tributos vencidos 
até 30 de abril deste ano (sem limite 
de valor máximo) podem ser parcela-
dos em até 175 vezes.

Segundo a advogada Melissa 
Demari, os tributos podem ser pro-
venientes de parcelamentos ante-
riores (rescindidos ou ativos) ou em 
discussão administrativa ou judicial, 
devidos por pessoa física ou pessoa 
jurídica de direito público ou priva-
do, inclusive a que se encontrar em 
recuperação judicial. “Cumpre es-
clarecer, contudo, que não podem 
ser incluídos no programa  de par-
celamento alguns tipos tributos”, 
ressalta.

Para ela, o PERT não traz gran-
des novidades. “Há alguns anos o 
governo federal vem editando su-
cessivos pacotes de parcelamento 
das dívidas tributárias. A maior van-
tagem do PERT com relação ao pla-
no de parcelamento anterior é que 
a atual retirou algumas dificuldades 
criadas para o empresário na ade-
são ao parcelamento”, afirma. Outra 
vantagem apontada por Melissa, é a 

possibilidade de número de parcelas e 
descontos nas multas e juros (quanto 
menos parcelas, maiores os descon-
tos).  “Por exemplo, o pagamento in-
tegral da dívida até janeiro de 2018, 
acarreta 90% de desconto dos juros e 
50% de desconto nas multas”, explica.

Ainda de acordo com a advogada, 
o benefício da PERT é que a empresa 
que aderir o parcelamento vai ter a 
possibilidade de sair da situação de in-
solvência tributária. “Com isso, a partir 
da exclusão do nome da empresa do 
CADIN e dos órgãos de proteção ao 
crédito, a empresa volta a operar tran-
quilamente no mercado, sem que te-
nha uma execução ou uma restrição de 
crédito batendo à sua porta”, pontua. 

Tributos que não entram no Refis
Apurados pelo Simples Nacional (na 
forma do Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contri-

buições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, instituí-
do pela Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006);
Aqueles apurados pelo simples do-
méstico (tributos, contribuições e de-
mais encargos devidos pelo emprega-
dor doméstico);
Os tributos passíveis de retenção na 
fonte, desconto de terceiros ou de sub-
rogação;
Devidos por empresa com falência de-
cretada ou por pessoa física com insol-
vência civil decretada;
Devidos pela incorporadora optante do 
Regime Especial Tributário do Patrimô-
nio de Afetação;
Os tributos cujo lançamento tenha sido 
efetuado com base na constatação de 
crime contra a ordem tributária, me-
diante a prática de sonegação, fraude 
ou conluio.

A sonegação constitui crime contra a 
ordem  tributária e se configura quan-
do o contribuinte usa de ardil para 
não pagar tributo, tais como masca-
ramento da contabilidade, venda sem 
emissão da nota fiscal corresponden-
te, omissão de receitas para fins de 
tributação, dentre outros.
A inadimplência, por outro lado, é  
prática conhecida pelo jargão “devo, 
não nego, pago quando puder”. Tra-

Qual a diferença entre
sonegação e inadimplência?

ta-se do caso em que o contribuin-
te reconhece que deve, apontando 
tal valor na declaração de IR, ou na 
DCTF, por exemplo, mas não paga o 
valor porque não tem dinheiro. Essa 
prática não constitui crime porque o 
contribuinte está permitindo à fazen-
da que o cobre, e inclusive instru-
mentalizando a sua ação, na medida 
em que aponta que deve e o quanto 
deve.
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 Projetada para receber varejistas 
dos mais diferentes portes e de diversos 
segmentos da economia, a 36ª Conven-
ção Gaúcha de Supermercados – Expoa-
gas 2017 irá congregar 44 mil pessoas 
ligadas ao varejo, ao setor atacadista, 
ao segmento produtivo e à indústria no 
Centro de Eventos Fiergs, em Porto Ale-
gre, entre os dias 22 e 24 de agosto, para 
a maior feira do setor no Cone Sul. A ex-
posição e o ciclo de palestras, oficinas 
práticas e visitas técnicas vão oportuni-
zar networking, novas parcerias, qualifi-
cação e negócios para toda a cadeia do 
abastecimento, em um evento cada vez 
mais voltado para a concretização de ne-
gócios: realizadora da Expoagas 2017, a 
Associação Gaúcha de Supermercados 
projeta a movimentação de R$ 497 mi-
lhões em transações entre visitantes e 
os 347 expositores somente nos três 
dias de feira, volume 6% superior ao da 
edição passada. Tradicional termômetro 
de vendas para o setor supermercadista 
gaúcho, o encontro vai oportunizar aos 
expositores o lançamento de pelo me-
nos 800 novos produtos, equipamentos 
e serviços que chegarão ao alcance dos 
consumidores cerca de 15 dias após o 
encerramento da feira.

Presidente da Agas, o supermerca-
dista Antônio Cesa Longo aposta na qua-
lificação e na diversificação do público 
visitante para alavancar o crescimento 
dos negócios desta edição. Segundo 
ele, a Associação desenvolveu um tra-
balho de prospecção de novas empresas 
varejistas para conhecerem a feira, am-
pliando cada vez mais o leque de setores 
impactados pela Expoagas – neste ano, 
as inscrições realizadas até 18 de agosto 
mais uma vez são gratuitas para super-
mercadistas e para representantes de 
padarias, farmácias, bares, restaurantes, 
lojas de conveniência, açougues, baza-
res, lojas de 1,99, petshops e hotéis. Os 
valores para visitantes de outros seto-
res vão variar de R$ 30,00 a R$ 150,00 
para os três dias de evento. “Queremos 
desmistificar a ideia de que a feira é 
para grandes empresas. O pequeno co-
merciante que visitar a Expoagas 2017 
certamente sairá melhor e mais prepa-
rado para os desafios do mercado, seja 
pelo ciclo de palestras proporcionado 
no evento ou pelas parcerias comerciais 
que estarão à disposição na feira”, pro-
jeta Longo.

Participação de gaúchos entre os 
expositores caiu – Realizada há 17 anos 
consecutivos no Centro de Eventos Fier-
gs, a Expoagas 2017 mais uma vez con-
tará com pequenos espaços de 4m² e de 
9m², com valores reduzidos, para que 
pequenos expositores participem. “A fei-
ra estava praticamente 100% comerciali-
zada há um ano, o que nos deu a tran-
quilidade de cuidarmos dos detalhes e 
da programação”, explica o presidente 
da Agas. Majoritária, a participação de 
empresas gaúchas entre os 347 exposi-
tores é de 72% neste ano, enquanto em 
2016 era de 76%. “É um dado que nos 
preocupa, já que queremos alavancar 
o crescimento da indústria regional. O 
varejo só terá um crescimento consis-
tente e sustentável se a indústria e os 

demais setores também crescerem no 
mesmo ritmo. Uma economia só é forte 
se sua indústria for pujante, e por isso 
fazemos questão de realizar a Expoagas 
no Centro de Eventos Fiergs, justamente 
a casa da indústria gaúcha”, sublinha o 
dirigente. Além de empresas gaúchas, 
os estandes serão formados por compa-
nhias paulistas, catarinenses, pernambu-
canas, paranaenses, goianas, cearenses 
e argentinas.

  Entre as 347 empresas exposi-
toras, 81,9% já participaram de outras 
edições da Expoagas. O presidente da 
Associação comemora, entretanto, uma 
renovação de 18,1% nos expositores, 
que estarão estreando no evento nesta 
edição. “É importante oportunizarmos 
a cada vez mais empresas este grande 
palco de negócios e de novas parcerias, 
já que teremos varejistas de 25 estados 
da Federação visitando a feira”, lembra 
Longo. Reflexos das mudanças do setor, 
dois novos segmentos ganham destaque 
e aparecem pela primeira vez entre os 
estandes: em 2017, estrearão na Expo-
agas expositores dos ramos de eficiên-
cia energética e de engenharia. “A feira 
é um grande espelho das necessidades 
do setor varejista, cada vez mais atento 
aos custos e à minimização de desperdí-
cios, sem abrir mão de reformas e inau-
gurações”, observa Longo. Também ga-
nham destaque entre os expositores as 
empresas com soluções em segurança, 
prestadoras de sérvios administrativos e 
indústrias que apostam em linhas de ali-
mentos com apelo saudável, garantindo 
aos consumidores a preocupação com 
sua qualidade de vida e bem-estar.

Na área da tecnologia e equipa-
mentos, softwares que garantem a se-
gurança da gestão e robôs que podem 
auxiliar no atendimento das lojas esta-
rão novamente em destaque. Empresas 
fornecedoras de alimentos, materiais 
de higiene e limpeza, beleza, bebidas 
e equipamentos seguem, entretanto, 
sendo majoritárias entre os estandes da 
Expoagas 2017.

Para fomentar a participação de 
varejistas do Interior do Estado, a Agas 
está subsidiando 50% dos custos de via-
gem para caravanas que contemplarem 
pelo menos três empresas varejistas. 
“São 90 núcleos regionais que alugam 
um ônibus e vêm à feira dos mais dife-
rentes pontos do Estado”, explica o pre-
sidente da entidade.

Carro será sorteado entre os com-
pradores

Para estimular que os negócios se-
jam concretizados durante os três dias 
da Expoagas 2017, a Agas sorteará seis 
notebooks e um automóvel HB20 zero 
quilômetro entre os visitantes que efe-
tuarem pelo menos R$ 1 mil em com-
pras junto aos expositores. “Muitas 
negociações são levantadas na feira e 
concluídas posteriormente. Os sorteios 
são incentivos para que o fechamento 
das transações ocorra já durante o even-
to”, justifica Longo.

Prêmio aos estandes mais desta-
cados é uma das novidades – Em uma 
iniciativa inédita na história do evento, 
a Agas concretizou uma parceria com a 

Popai Brasil para premiar os exposito-
res que mais criarem diferenciais para 
atrair os visitantes durante os três dias 
da Expoagas 2017. Serão agraciados 
os três melhores estandes nas catego-
rias Melhor design de estande, Melhor 
ação promocional e Melhor exposição 
de produtos, subdivididos nas classifica-
ções Médio Porte (até 50 m²) e Grande 
Porte (mais de 50 m²). Para a avaliação 
dos destaques, cada participante terá 
seu estande visitado por uma comissão 
de jurados no primeiro dia da Expoagas. 
Este comitê julgador deverá atribuir, ba-
seado nos critérios referidos e nas cate-
gorias escolhidas, notas de zero a dez. 
A somatória das notas dará a pontuação 
final do participante e determinará a sua 
classificação e premiação. No segundo 
dia da Expoagas, os estandes mais bem 
classificados serão marcados como fina-
listas e receberão a informação sobre a 
divulgação da premiação, que será en-
tregue às 20h30 do dia 24 de agosto, 
após o sorteio do automóvel entre os 
compradores do evento.

Convenção terá Ricardo
Amorim, Leandro Karnal e
Serginho Groissman
Além da já consagrada feira de ne-

gócios, que oportuniza relacionamento 
e desenvolvimento para toda a cadeia, 
a 36ª Convenção Gaúcha de Supermer-
cados também será marcada por uma 
extensa programação, que contemplará 
gestores e colaboradores dos mais di-
ferentes setores do varejo e da indús-
tria. As tradicionais palestras magnas, 
realizadas pela manhã, no Teatro do 
Sesi, trarão ao debate temas como a 
conjuntura político-econômica do País, 
o empreendedorismo e soluções práti-
cas para o varejo. “O supermercadista 
anseia por resultados práticos para as 
empresas e quer ouvir exemplos de 
sucesso para aplicar nas empresas”, ob-
serva o presidente da Agas.

Uma das apresentações mais 
aguardadas ocorrerá após a solenida-
de de abertura, às 10h30 do dia 22 de 
agosto, com o premiado economista 
e comentarista da Globo News, Ricar-
do Amorim, abordando o tema Opor-
tunidades e estratégias no varejo. Na 
sequência da palestra, os consultores 
Ari Girotto e José Amoedo ingressam 
no debate sobre o setor varejista, sob 
a mediação do jornalista Sérgio Alvim. 
No dia 23, às 10h30, o historiador, pro-
fessor e pensador Leandro Karnal será a 
atração da manhã com a palestra Olhan-
do a crise com perspectiva. Encerrando 
as palestras magnas do Teatro do Sesi, 
no dia 24 de agosto, às 9h, o jornalista, 
ator e comunicador Serginho Groisman 
abordará questões de Empreendedoris-
mo na programação; e, às 10h30, os su-
permercadistas Ezequiel Stein, Patrique 
Nicolini Manfroi, Franck Müller, Gilberto 
Cremonese, Eduardo Cidade, Lindonor 
Peruzzo Jr. e Adriana Ortiz vão debater 
sobre Soluções para o varejo, trazendo 
ao público temas como o fracionamen-
to de carnes nas lojas, a rastreabilidade 
de hortifrutigranjeiros, a redução de 
perdas, o engajamento de equipes e o 

uso de tecnologia como ferramenta de 
produtividade no setor.

Programação conduzida pelo de-
partamento jovem da Associação, que 
forma sucessores e novos líderes para 
o segmento supermercadista, o Agas 
Jovem terá o radialista Luciano Potter 
abordando conceitos de inovação com 
a palestra Você está de mudança, às 15h 
do dia 22 de agosto, no Salão de Con-
venções. Além da palestra, um debate 
mediado pela jornalista Giane Guerra 
vai congregar os jovens empresários 
Giovanni Tumelero, Lindonor Peruzzo 
Jr., Júlio Eggers e Maria Augusta De Cé-
saro para falarem sobre empreendedo-
rismo e sucessão nas empresas.

Tradicional espaço para as mulhe-
res do setor, o Agas Mulher também é 
uma marca registrada do evento. Dia 
23, às 15 horas, no Salão de Conven-
ções, a CEO da Pandora Joias, Rachel 
Maia, conduzirá a palestra Mulheres de 
sucesso no mercado de trabalho. Ainda 
na programação feminina, um debate 
sobre liderança e gestão reunirá a depu-
tada estadual Any Ortiz, a mastologista 
Maira Caleffi, a líder de classe Simone 
Leite e as empresárias Camile Bertolini 
e Clori Peruzzo, sob a mediação da jor-
nalista Kelly Matos.

Outra atração que retorna à pro-
gramação da Convenção Gaúcha de 
Supermercados visa aliar os conheci-
mentos teóricos das palestras e semi-
nários à rotina prática do setor. Assim, 
as visitas-técnicas ocorrerão sempre às 
13h30, guiadas por professores do De-
partamento de Capacitação da Agas, a 
supermercados e centros logísticos da 

Até 18 de agosto em www.agas.com.br
Varejista – Gratuito
Fornecedor Sócio Agas – R$ 30,00
Fornecedor não sócio Agas/ Visitante 
– R$ 150,00
Após 18 de Agosto – Na secretaria do 

evento
Varejista sócio Agas – R$ 30,00
Varejista não sócio Agas – R$ 80,00
Fornecedor sócio Agas – R$ 50,00
Fornecedor não sócio Agas/ Visitante 
– R$ 150,00

Inscrições:

Grande Porto Alegre. A participação nas 
visitações é limitada à capacidade dos 
ônibus e pode ser garantida mediante 
pré-inscrição para empresas varejistas.

No Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico (CAT), localizado no segundo 
andar do Centro de Eventos Fiergs, a 
programação tem foco na gestão da 
operação varejista: haverá o Seminário 
Jurídico, com o impacto da Reforma 
Trabalhista para o setor, além de painéis 
sobre temas como redução de rupturas 
no ponto de venda, como trabalhar pro-
moções e margem, prevenção de per-
das, rentabilidade e gerenciamento de 
categorias.

As oficinas práticas realizadas para 
profissionais do chão de loja das empre-
sas ocorrerão nas tardes de 22 e 23 de 
agosto, no interior da escola móvel da 
Agas, nas áreas de qualidade no setor 
de hortifrúti e de padaria. Toda a pro-
gramação será gratuita, mediante pré-
-inscrições válidas para os três dias do 
evento, pelo site www.agas.com.br.

Supermercadista Honorário Agas
Nesta edição da Convenção, a en-

tidade homenageará com o título de 
Supermercadista Honorário Agas o pre-
sidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos 
Bohn. Ele será agraciado na solenidade 
de abertura do evento, no dia 22 de 
agosto, por seu trabalho de liderança e 
capacidade de diálogo à frente da Fede-
ração do Comércio. “É um líder firme e 
respeitado em todos os segmentos, que 
vem contribuindo para a resolução de 
questões fundamentais para o cotidiano 
do varejo e que conta com nosso apoio 
irrestrito e admiração”, enaltece Longo.

Expoagas 2017 vai movimentar R$ 497 milhões em negócios
Com 800 lançamentos, 36ª edição do evento vai mostrar tendências de consumo

Final de semana de tempo
instável na Serra Gaúcha

Domingo deve ter rajadas de vento 
de até 90 km/h e chances de tem-
porais
O final de semana deve ser de tem-
po instável na Serra Gaúcha. Nesta 
sexta-feira e sábado, 13, o predo-
mínio de sol deixa as temperaturas 
elevadas, com máximas de 23°C e 
possibilidades de pancadas de chu-
va ao longo do dia. No domingo o 
dia fica nublado, com predomínio de 
nuvens e muita chuva na parte da 
tarde. Está programado até 30 mm 
de chuva ao longo do dia.
A frente fria de forte intensidade 
avança pelo Sul no domingo, Dias 
dos Pais e vai espalhar nuvens 
carregadas sobre toda a Região. 
Vai ser um dia frio com alerta para 
tempestades e ventania no Rio de 
Grande do Sul, em Santa Catarina e 

no Paraná. As rajadas de vento mais 
intensas ainda chegam a 90 km/h. 
O norte gaúcho, oeste catarinense 
e paranaense deverão ter chuva 
volumosa com potencial para alaga-
mentos e outros transtornos, por isso 
muita atenção das estradas.
Para quem já está se programan-
do para o Dia dos Pais é bom ficar 
atento às mudanças do tempo e o 
alertas dos meteorologistas. Se você 
for viajar redobre a atenção e os 
cuidados com os temporais, ventos 
fortes e mar extremamente agitado 
com grandes ressacas em parte do 
Brasil.
Os ventos aumentam de intensidade 
com rajadas que poderão variar en-
tre 60 a 90 km/h. Atenção no litoral 
com a previsão de mar muito agita-
do, grandes ondas e ressaca.

Previsão de domingo é de até 30 mm de chuva
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Bento Gonçalves registra 15º homicídio do ano, 
com média de dois casos por mês

Com o homicídio de Apare-
cida de Fátima Marin Bitencourt, 
Bento Gonçalves registrou desde 
o início do ano até esta sexta-feira 
(11), um total de 15 assassinatos. 
Os meses com mais registros de 
homicídios são março e maio, 
ambos com quatro. Junho é o 
único mês do ano com nenhum 
assassinato na cidade. Já o bairro 
com maiores casos é o Municipal, 
com cinco, seguido por Juventu-
de, com dois. 12 homicídios fo-
ram efetuados por arma de fogo, 
enquanto três por arma branca 
(revólver). A vítima mais nova era 
Matheus Machado de Mello, de 
17 anos, enquanto as mais velhas, 
José de Alencar Soares de Olivei-
ra e Rudimar Mattei, os dois com 
50 anos. O número é menor que o 
do ano passado. O 15º homicídio 
de Bento Gonçalves em 2016, por 
exemplo, foi no mês de maio.

1º  (19 de janeiro) - Rafael dos 
Santos Coelho, 28 anos.

Vítima de homicídio na Rua 
Miguel Gaieski, no bairro Fenavi-
nho. Coelho e a esposa dele, Ga-
briela dos Santos, de 29 anos, es-
tavam em um veículo Volkswagen 
Bora, deixando uma mãe de santo 
no local, quando foram atingidos 
por tiros efetuados por dois in-
divíduos. Gabriela foi atingida no 
braço. Coelho possuía anteceden-
tes por tráfico de drogas, recepta-
ção, associação criminosa e lesão 
corporal. Ele estava em liberdade 
provisória desde 3 de novembro 
de 2016.

2º (18 de fevereiro) -  João 
Carlos Bublitz, de 19 anos, foi 
morto a tiros, sendo atingido no 
tórax e na cabeça em uma escada-
ria na Rua Balduíno Alegretti, no 
bairro Municipal. Dois jovens, de 
19 e 21 anos envolvidos no crime 

Municipal é bairro com mais número de assassinatos na cidade, seguido pelo Juventude

Por Mês
Janeiro - 1
Fevereiro - 1
Março - 4
Abril - 1
Maio - 4
Junho - 0
Julho - 1
Agosto - 3

Balanço dos assassinatos do ano
Por bairro
Municipal - 5
Juventude - 2
Conceição - 1
Fenavinho - 1
Santa Marta - 1
São Francisco - 1
Tancredo Neves - 1

Tuiuty - 1
Vila Nova 2 - 1
Vila Nova 3 - 1

Arma
Arma branca (faca) - 3
Arma de fogo
(revólver) - 12

foram presos em abril.
3º (7 de março) - Jocelito da 

Silva Santos, de 36 anos, morreu 
ao ser atingido por cinco tiros na 
Rua João Stefenon, no bairro San-
ta Marta. A vítima estava em seu 
veículo, um Siena, aguardando 
para retornar ao seu local de tra-
balho, quando foi alvejado. Ele foi 
encontrado no banco do carona. 
Santos trabalhava em uma meta-
lúrgica como pintor.

4º (23 de março) - Edemar da 
Rosa Silva, 26 anos.

Edemar foi esfaqueado no dia 
18 de março, na Rua Lajeadense, 
no bairro Municipal. Ele foi resga-
tado com vida, mas morreu cinco 
dias depois, no hospital. O jovem 
foi atingido por uma pessoa em 
um bar, que desferiu golpes de 
faca no tórax, nos braços e nas 
pernas de Silva. 

5º (23 de março) - Giordan Ri-
beiro Costa de Oliveira ,  20 anos.

Giordan foi alvejado com ti-
ros na cabeça em 21 de março, no 
bairro Juventude, mas morreu em 
23 de março, depois de ficar inter-
nado três dias no hospital. O caso 

aguarda perícia. Falta a oitiva de 
uma testemunha.

6º (25 de março) - Rudimar 
Mattei, de 50 anos, foi morto a 
tiros na Linha KM2, em Tuiuty. 
Natural de Roca Sales, Mattei visi-
tava amigos, quando foi atingido 
por diversos disparos nas costas. 
Os autores dos disparos fugiram 
em direção à BR-470. O caso já foi 
remetido, e duas pessoas foram 
indiciadas.

7º (15 de abril) - Jonas Regi-
naldo da Silva, de 31 anos, foi 
morto a tiros na Rua Antônio Luiz 
Somensi, no bairro Vila Nova 3. O 
jovem estava em seu veículo, um 
automóvel GM Blazer, na compa-
nhia de um amigo, de 23 anos, 
que ficou ferido. Silva era irmão 
de Jéferson Reginaldo da Silva, co-
nhecido como Kike Jé, de 26 anos, 
assassinado em maio de 2016.

8º (14 de maio) - Paulo Rober-
to Dorneles Machado, de 28 anos, 
foi morto a tiros no porão de uma 
residência, na Travessa São Jorge, 
no bairro Juventude. A vítima foi 
alvejada por mais de cinco dispa-
ros por um homem que fugiu a 
pé. Dornelles foi vítima de tentati-
va de homicídio em 2015, depois 
de ter sido atingido por quatro 
disparos próximo ao local de sua 
morte. Ele tinha antecedentes por 
tráfico de drogas e receptação. O 
caso está aguardando a perícia, 
necropsia e outiva de mais uma 
testemunha.

9º (15 de maio) - Everson 
Diego do Nascimento, de 21 anos 
morreu depois de ficar doze dias 
internado no Hospital Tacchini. O 
jovem foi baleado em 3 de maio, 
na Rua Caxias do Sul, no bairro 
Municipal. A vítima possuía inú-
meros antecedentes criminais.

10º (27 de maio) - Lairton Mi-
dzeieski, 28 anos.

Lairton foi morto a tiros. O 
corpo da vítima foi encontrado 
na esquina das Ruas Fiorelo Baú 
e Caxias do Sul, entre os bairros 
Municipal e Glória.

11º (27 de maio) - Matheus 
Machado de Mello, de 17 anos, 
chegou em frente a uma lanche-
ria, na Rua Luis Pedro de Marco, 
no Bairro Conceição, pedindo 
socorro. Ele não resistiu aos feri-
mentos de arma de fogo e morreu 
no local. O caso  aguarda a perícia 
e necropsia.

12ª  (15 de julho) - Édson Ro-
cha de Souza, de 26 anos, conhe-
cido como “Neguinho” foi morto 
a facadas, na Rua Adelaide Basso 
Pasquali, no bairro Tancredo Ne-
ves. A vítima, ferida no pescoço, 
tinha antecendentes por furtos e 
roubo.  O caso aguarda a perícia 
e outiva de mais uma testemunha.

13º (3 de agosto) - José de 
Alencar Soares de Oliveira, 50 anos.

O homem foi assassinado na 
Rua Olívio Pelinser, no bairro Vila 
Nova 2. Natural de Humaitá e mais 

conhecido por Alencar, o músico 
chegava em casa em um veículo 
quando foi atingido por quatro 
disparos. Os suspeitos fugiram do 
local.

14º (3 de agosto) - William Jun-
queira da Silva, de 29 anos, foi víti-
ma de homicídio, na Rua Nunciante 
Antinolfi, no bairro Municipal. Tes-
temunhas dizem que  os disparos 
que atingiram o jovem foram efetu-
ados por pessoas que estavam em 
um veículo escuro. Horas depois, 
um automóvel que estava em situ-
ação de furto e que estaria envolvi-
do com o homicídio foi encontrado 
incendiado no bairro Pomarosa.

15ª (6 de agosto) - Aparecida,  
44 anos.

Aparecida foi encontrada mor-
ta no seu apartamento na terça-
-feira (8), no quinto andar de um 
edifício na Rua Góes Monteiro, no 
bairro São Francisco. Com marcas 
de faca nos pescoço e no peito, a 
suspeita é de que ela tenha sido 
assassinada ainda no domingo pela 
irmã, com quem morava junto. O 
local não tinha sinais de arromba-
mento.
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Com folga na LNF, a Acbf focará 
as atenções na Liga Gaúcha
A Acbf volta a jogar pela competição estadual somente no dia 2 de setembro

Após a Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) assumir a li-
derança da Liga Nacional de Futsal 
(LNF), o foco agora será a Liga Gaú-
cha. Nesta quinta-feira, às 20h, o 
time laranja receberá o Sobradinho 
para tentar voltar a subir na tabela 
de classificação do Estadual.

A ACBF terá quase um mês 
de folga da LNF e utilizará esse 
tempo para recuperar os atletas e 
voltar a pontuar na Liga Gaúcha. 
Hoje, a equipe barbosense ocupa 
a 7ª colocação com 20 pontos em 
13 jogos, a mesma pontuação do 
Sobradinho. “A expectativa é que 
tenhamos uma reação e agora que-
remos somar pontos no Estadual.

A gente tem que lembrar que 
abrimos mão da Liga Gaúcha em 
alguns momentos jogando com o 
Sub-20 e revezando muitos atle-
tas em função da Libertadores. Eu 
acho que colocar a responsabilida-
de só na comissão técnica e joga-
dores por estarmos numa situação 
desconfortável não é justo. Foi 
combinado em grupo que adotarí-
amos essa estratégia de sacrificar 
em função da Libertadores. O con-
junto todo tem responsabilidade”.

O técnico Marquinhos Xavier 
afirma que a posição atual do time 
laranja na tabela do Estadual acon-
tece em função do calendário aper-
tado no início da competição que 

tinha a concorrência dos jogos da 
Libertadores e da LNF. No entanto, 
ele vibra com a folga na competi-
ção nacional para dar atenção à 
Liga Gaúcha.

“Estamos comemorando tam-
bém por temos um espaçamento 
na LNF, vamos dar uma dedicação 
exclusiva para o Estadual e também 
temos a volta de todos os atletas 
em condição de jogo. Não signifi-
ca que determinado atleta já volte 
em alto nível no primeiro jogo. Tem 
uma demanda física de adaptação e 
de ritmo de jogo. Isso leva um tem-
po e estamos conseguindo que isso 
aconteça nesse momento. Acredito 
que será um fator positivo para a 
gente poder voltar a subir”.

Por isso, o treinador é enfático 
sobre a avaliação da equipe na tem-
porada. “Não dá para avaliar nada 
ainda, pois tem muito jogo pelo Es-
tadual. Se a gente avalia com muita 
antecedência, a gente pode pecar 
para mais ou para menos. Vamos 
esperar terminar para tecer algum 
comentário sobre a LNF ou Esta-
dual. O balanço tem que ser feito 
sempre no fim”, disse Marquinhos.

O comandante da ACBF terá 
apenas os desfalques de Marlon, 
que está em fase final de tratamen-
to e do ala Bruno Souza, que será 
poupado em virtude do desgaste 
físico. 

Até o final desta edição, não 
havia sido divulgado o resultado da 
partida entre Acbg e Sobradinho.Acbf foca as atenções na Liga Gaúcha

Técnico bento-gonçalvense acerta 
contrato com Sapucaiense
Fernando Agostini vai comandar a equipe na 
Terceirona Gaúcha

Depois de analisar várias 
propostas, o bento-gonçalvense 
Fernando Agostini acertou com 
o Sapucaiense visando já as com-
petições do próximo ano. Os tra-
balhos na equipe já iniciam na se-
gunda quinzena de agosto. 

O projeto da equipe metro-
politana é que, em 2018, a equipe 
conquiste uma das vagas para a 
Divisão de Acesso. Hoje a equipe 
disputa a chamada 2ª Divisão (Ter-
ceirona Gaúcha), e com esse obje-
tivo a equipe decidiu já anunciar 
Agostini para o comando técnico, 
o qual começa os treinamentos 

desde já, com amistosos semanais 
e treinamentos diários até a es-
treia na competição profissional.

Vale ressaltar do seu começo 
muito promissor, se destacando 
no futebol amador, com passa-
gens pelo Esportivo e no Guarany 
de Camaquã, onde fez a melhor 
campanha da história do clube no 
sub-19.

“O Sapucaiense decidiu por 
não participar da Copinha nesse 
segundo semestre para se prepara 
e vir com tudo em busca da vaga, e 
é para isso que vamos trabalhar”, 
complementa Fernando.

 O projeto da equipe metropolitana é que, em 2018, a equipe conquiste uma das 
vagas para a Divisão de Acesso

Ypiranga vence fora de casa 
e volta ao G4 da Série C
Equipe de Erechim derrotou o Macaé por 2 a 0, na 
estreia de Hélio Vieira no comando do Canarinho

Após quatro jogos sem vitórias, 
o Ypiranga voltou a vencer na Série 
C do Campeonato Brasileiro, der-
rotando o Macaé fora de casa pelo 
placar de 2 a 0, em confronto rea-
lizado no último sábado, dia 5, em 
Macaé. Com a vitória na estreia de 
Hélio Vieira no comando da equipe, 
o Canarinho terminou a rodada no 
G4, assumindo a 4ª colocação de 
seu grupo. 

O Macaé começou melhor na 
partida, explorando as laterais e 
cruzamentos para a área para che-
gar ao ataque. O Ypiranga, por sua 
vez, encontrava espaços através de 
contra-ataques para se aproximar 

do gol.
Aos 39 minutos da primeira eta-

pa, em saída errada de bola da equi-
pe da casa, André Luis aproveitou e, 
na saída do goleiro, abriu o placar 
para os gaúchos, 1 a 0. No segundo 
tempo, o Ypiranga passou a contro-
lar as ações do jogo, ampliando o 
placar aos 11 minutos, novamente 
com André Luis, desviando de cabe-
ça para marcar o segundo, decretan-
do a vitória pelo placar de 2 a 0 para 
o Canarinho.

Na próxima rodada, o Ypiranga 
viaja até São Paulo para enfrentar o 
Mogi Mirim, no Estádio Vail Chaves, 
às 15h30.

Com a vitória na estreia de Hélio Vieira no comando da equipe, o Canarinho
terminou a rodada no G4, assumindo a 4ª colocação de seu grupo

Sparkling Night Run tem inscrições abertas 
com condições especiais no primeiro lote
Participação pode ser efetivada acessando o site da corrida noturna, 
agendada para o dia 11 de novembro

As inscrições para a corrida de 
rua mais charmosa da Serra Gaúcha 
estão abertas. Com duas modalida-
des de percurso – 5km e 10km –, 
a Sparkling Night Run percorrerá 
algumas das vias mais importantes 
de Bento Gonçalves na noite de 11 
de novembro, às 20h30min. Por 
ser percorrido à noite, o trajeto 
é oportunidade diferenciada para 
apreciar com outro olhar monu-
mentos como as igrejas Santo An-
tônio, Cristo Rei e São Bento e o 
Museu Municipal iluminados. 

Os pontos de partida e de che-
gada serão na prefeitura e, ao final 

da prova, os participantes serão 
recepcionados com atrações espe-
ciais. A Festa do Espumante, que 
promove uma celebração a céu 
aberto, marca o final da corrida.

No local serão servidos espu-
mantes e vinhos premiados, suco 
de uva e requintes gastronômi-
cos oferecidos por diversos food 
trucks, movimentando à noite no 
Centro. Neste ano, a temática ho-
menageia os 50 anos da Festa Na-
cional do Vinho (Fenavinho), valo-
rizando a cultura e tradição locais.

As inscrições para participar 
da prova, em sua quarta edição, 

podem ser realizadas no site www.
sparklingnightrun.com.br nas mo-
dalidades individual e duplas. 
Quem garantir a participação an-
tecipadamente aproveita os pre-
ços especiais do 1º lote: R$ 98,00 
por atleta – mas é necessário ser 
rápido, pois as vagas são limita-
das.

O segundo pacote de inscri-
ções terá o valor de R$ 120,00. 
Depois, o preço passa a R$ 130,00 
por pessoa. As equipes com cinco 
ou mais participantes usufruem 
desconto especial de 10%, inde-
pendentemente do lote.
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Irmã é a principal suspeita do 
assasinato da mulher 
encontrada em apartamento
Expectativa da polícia é de solucionar o caso em até 20 dias

Uma mulher foi encontrada morta 
na tarde de terça-feira (8), em um apar-
tamento na Rua Góes Monteiro, no bair-
ro São Francisco. Aparecida de Fátima 
Marin Bittencourt tinha 44 anos. O cor-
po estava com marcas de pelo menos 
onze facadas, sendo uma no pescoço e 
as outras no peito. Vizinhos acionaram 
o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) e a Brigada Militar de-
pois de sentirem um cheiro forte vindo 
do apartamento.

No início, a principal suspeita é 
de que o crime fosse passional e que 
tivesse sido cometido por um suposto 
companheiro italiano da vítima. Mas em 
coletiva na quarta-feira (9), o delegado 
Álvaro Becker afirmou que a Polícia Ci-
vil trabalha com hipótese de sororicídio 
(delito de homicídio cometido contra a 
própria irmã). No caso, a assassina de 
Aparecida poderia ser a irmã dela, que 
morava junto com a vítima e até o mo-
mento não foi encontrada para prestar 

depoimento.
“As investigações iniciaram na noi-

te desta terça-feira para saber o que 
aconteceu no apartamento. Já sabemos 
que ela morava com uma das irmãs, 
que até o momento não foi encontrada. 
Estamos tentando saber onde ela pode 
estar. Se for confirmado um sororicídio 
vamos solicitar a prisão preventiva”, ex-
plica Becker.

Ainda segundo o delegado, até 
esta sexta-feira (11) devem ser ouvidas 
no mínimo, 20 pessoas. A expectativa é 
de que em até o final do mês o caso seja 
solucionado. Câmeras de monitoramen-
to do edifício foram analisadas e confir-
mam que a irmã mais nova de Aparecida 
foi a única a ter acesso ao local. O corpo 
da vítima foi sepultado em Santiago, na 
quarta-feira (9).

Vizinho escutou gritos de 
“socorro”

Uma testemunha que mora no 

mesmo prédio que Aparecida relatou 
que estava dormindo, mas foi acordada 
com gritos de “socorro, vou morrer”, 
no entanto pensou que o pedido teria 
vindo de fora do prédio. Olhou pela ja-
nela e não viu nada, porém, depois de 
um tempo, o pedido de socorro voltou 
e ele e demais vizinhos saíram do apar-
tamento. Preocupados, ligaram para a 
polícia. A Polícia bateu nas portas dos 
apartamentos para averiguar, e quando 
chegou na porta da vítima, uma mulher 
falou através da porta (porque se negou 
a abrir) que estava sem o medicamento 
da esquizofrenia, por isso teria gritado. 
De acordo com a testemunha, passados 
alguns minutos, mas sem a presença da 
Polícia, gritos foram ouvidos pela ter-
ceira vez, mas cessaram depois. 

Mulher foi encontrada morta na tarde 
de terça-feira em um apartamento na 
Goés MonteiroDelegado Álvaro Becker afirma que trabalha com a hipótese de sororicídio

Câmeras flagram ação de
homem furtando veículo

Um jovem foi preso na tarde 
de quarta-feira (09) na Rua Marechal 
Floriano, no centro, ao ser flagrado 
furtando um rádio de um veículo que 
estava estacionado.

O indivíduo entrou no automó-

vel pela porta do carona, tendo o 
acesso ao cortar a borracha. A prisão 
foi efetuada depois que a população 
gravou um vídeo da tentativa de fur-
to e enviou o material para a Brigada 
Militar. Os policiais prenderam J.Q, de 
24 anos e ele foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia de Pronto Atendimen-
to (DPPA) para prestar depoimento e 
posterior recolhimento ao Presídio 
Estadual.

Além do objeto de furto, ele ain-
da tinha uma faca na cintura. O crimi-
noso possuía antecedentes criminais.  

Homem assaltado no Botafogo
Um homem foi vítima de um as-

salto no meio-dia de terça-feira (8), 
no bairro Botafogo, próximo a uma 
agência do banco Bradesco.

Segundo o registro policial, a ví-
tima saía de seu veículo quando foi 

abordada por dois indivíduos. Um 
deles estava com uma faca e rendeu 
o motorista. Os criminosos roubaram 
R$ 2,5 mil em dinheiro, um óculos, 
um casaco e um boné e fugiram em 
direção aos trilhos.

Vídeo flagra momento em que ladrão 
sai do carro com objeto furtado

Idoso sequestrado no Botafogo
Um idoso foi sequestrado na 

manhã de terça-feira (08), próximo à 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
24h), no bairro Botafogo. Segundo a 
Brigada Militar, a vítima estava saindo 
com o seu veículo, quando foi abor-

dado por dois indivíduos armados e 
rendido. Ele foi abandonado em Far-
roupilha, próximo à empresa Bigfer. 
O veículo foi encontrado incendiado 
na tarde do mesmo dia, por policiais 
da Brigada Militar de Farroupilha.

Idoso morre em acidente na 
BR-470, em Tuiuty

Um idoso morreu em um aciden-
te de trânsito no km 209 da BR-470, 
em Tuiuty, na manhã desta quinta-
-feira (10). O veículo que ele condu-
zia, uma GM/Montana,emplacada 
em Garibaldi, colidiu contra um ve-
ículo M.Bens/Actros, emplacado em 
Cruzeiro do Sul. O outro condutor, 
de 59 anos, não sofreu ferimentos.

Segundo informações, o Mon-
tana teria iniciado manobra para 

cruzar a via no acesso do trevo São 
Valentim quando o M. Benz, que 
seguia o fluxo no sentido decres-
cente, colidiu na lateral esquerda 
da Montana. Uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) esteve no local e constatou o 
óbito. A Polícia Judiciária autorizou 
a remoção da vítima pela funerária 
e os veículos foram removidos a de-
pósito.

Roubo à mercado no Botafogo
O mercado Dia foi alvo de assal-

tantes na noite de quarta-feira (09). 
Segundo o boletim de ocorrência, dois 
indivíduos armados entraram no esta-
belecimento, que fica na Rua Fortaleza, 

no bairro Botafogo. Um deles, armados, 
foi até o caixa e ordenou que o funcio-
nário entregasse o dinheiro. Foram rou-
bados R$340, bebidas alcoólicas e bar-
ras de chocolate. Ninguém ficou ferido.

Homens são presos por
arrombamento de veículos

Depois de prender, com a ajuda 
da população, um indivíduo que fur-
tou objetos de um veículo na tarde 
de quarta-feira (09), a Brigada Militar 
prendeu ainda outros dois indivíduos 
no mesmo dia, em menos de 10 ho-
ras.

Os criminosos arrombaram um 
veículo Ford/Escort, estacionada na 

Rua Cavalheiro Horácio Mônaco, no 
Centro, e furtaram um aparelho de 
som automotivo e uma caixa de som.  

Após buscas, eles foram aborda-
dos na Rua São Paulo próximo a Gruta 
do Borgo. Um deles era menor de ida-
de, com 17 anos e antecedentes crimi-
nais, já o outro, C.C.S, de 19, também 
tem passagem pela polícia.

Foragido preso no bairro Pomarosa
Rogerio Borges, conhecido como 

Queixo, foi preso na tarde desta quin-
ta-feira (10), no bairro Pomarosa.

A ação foi comandada pela Polí-
cia Civil em conjunto com a Brigada 

Militar. Queixo, que estava foragido 
há dois meses, foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) para registro de ocor-
rência.



Shopping Bento

Carros 3 (3D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias - 13:45h - Dublado 

Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ Aven-
tura-Animação/ Livre) - Todos 
os dias - 16h - Dublado

Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (3D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - To-
dos os dias -18h - Dublado
Os humanos estão em guerra com os 
Transformers, que precisam se escon-
der na medida do possível. Cade Yeager 
(Mark Wahlberg) é um de seus proteto-
res, liderando um núcleo de resistência 
situado em um ferro-velho. É lá que co-
nhece Izabella (Isabela Moner), uma ga-
rota de 15 anos que luta para proteger 
um pequeno robô defeituoso. Paralela-
mente, Optimus Prime viaja pelo univer-
so rumo a Cybertron, seu planeta-natal, 
de forma a entender o porquê dele ter 
sido destruído. Só que, na Terra, Mega-
tron se prepara para um novo retorno, 
mais uma vez disposto a tornar os De-
cepticons os novos soberanos do plane-
ta.

Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (3D) - (Duração 2h14/ 
Ação / Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias - 21h - Dublado

Sala 02
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - Todos os 
dias -14h, 16:20, 18:40h, 21h
O jovem Tony (Johnny Massaro) decide 
retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua 
cidade natal. Ao chegar, ele descobre 
que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, 
voltou para França alegando sentir falta 
dos amigos e do país de origem. Tony 
acaba tornando-se professor, e vê-se 
em meio aos conflitos e inexperiências 
juvenis.

Programação válida de 10/08/2017 
a 16/08/2017. 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
Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ Aven-
tura-Animação/ Livre) - Todos 
os dias - 13:45h - Dublado
Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia 
muito sucesso através de sua série de 
TV, onde interpretava um vilão chama-
do EvilBratt. Entretanto, o tempo pas-
sou, ele cresceu, a voz mudou e a fama 
se foi. Com a série cancelada, Balthazar 
tornou-se uma pessoa vingativa que, nas 
décadas seguintes, 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 família para 
encontrá-lo no país em que vive.

Carros 3 (2D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias - 16:20h - Dublado 
Durante mais uma disputa eletrizante 
nas pistas, o campeão Relâmpago Mc-
Queen acelerou demais e acabou perden-
do o controle. Agora, após ter capotando 
várias vezes e quase ter partido dessa 
para melhor, o vermelinho vai ter sua 
vida alterada para sempre. O acidente foi 
tão grave que, com os estragos, McQue-
en pode ter que se aposentar de vez.

Planeta dos Macacos: A 
Guerra (3D) (Duração 2h20/  
Ficção científica, Ação, 
Aventura - 14 anos) - Todos os 
dias - 13:45h, 16:20h, 18:45 - 

Dublado 
Humanos e macacos cruzam os cami-
nhos novamente. César e seu grupo são 
forçados a entrar em uma guerra contra 
um exército de soldados liderados por 
um impiedoso coronel. Depois que 
vários macacos perdem suas vidas no 
conflito, César luta contra seus instintos 
e parte em busca de vingança. Dessa 
jornada, o futuro do planeta poderá 
estar em jogo.

Dunkirk (2D) (Duração 
1h47min/ Drama-Guerra/ 14 
anos) - Todos os dias - 21:20 - 
Legendado
Na Operação Dínamo, mais conhecida 
como a Evacuação de Dunquerque, sol-
dados aliados da Bélgica, do Império 
Britânico e da França são rodeados pelo 
exército alemão e devem ser resgatados 
durante uma feroz batalha no início 
da Segunda Guerra Mundial. A história 
acompanha três momentos distintos: 
uma hora de confronto no céu, onde o 
piloto Farrier (Tom Hardy) precisa des-
truir um avião inimigo, um dia inteiro 
em alto mar, onde o civil britânico Da-
wson (Mark Rylance) leva seu barco de 
passeio para ajudar a resgatar o exérci-
to de seu país, e uma semana na praia, 
onde o jovem soldado Tommy (Fionn 
Whitehead) busca escapar a qualquer 
preço.

Sala 02
Valerian e a Cidade dos Mil 
Planetas (3D)- (Duração 2h18/ 
Ação / Ficção Científica - 12 
anos) - Todos os dias 13:45h, 
18:45, 21:20 - Dublado  16:20 
- Legendado
Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é 
um agente viajante do tempo e do espa-
ço que luta ao lado da parceira Laureline 
(Cara Delevingne), por quem é apaixona-
do, em defesa da Terra e seus planetas 
aliados, continuamente atacados por 
bandidos intergaláticos. Quando che-
gam no planeta Alpha, eles precisarão 
acabar com uma operação comandada 
por grandes forças que deseja destruir 
os sonhos e as vidas dos dezessete mi-
lhões de habitantes do planeta.

Cena do filme Planeta dos Macacos: A Guerra

Cena do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas 

Cena do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme Transformesrs: O Último Cavaleiro
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Cena do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar


