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Seguindo denúncias internas, Polícia Federal busca vestígios de fraude em licitações, favoreci-
mento de funcionário e superfaturamento de cinco obras na unidade de Bento Gonçalves

Operação Liber Pater na Embrapa

Em menos de sete dias, governo perdeu R$ 180 mil do Centro de Especialidades em Odontologia e R$ 4,5 milhões de recursos 
federais em obra nunca iniciada de centro esportivo. Em doze meses, R$ 7 milhões deixam de ser aplicados na cidade
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Opinião da Gazeta
Semana de perdas

Depois de denúncias internas, 
a Polícia Federal, junto com a Con-
troladoria Geral da União aterris-
sou na Embrapa Uva e Vinho para 
buscar provas de compras sem li-
citação, favorecimento de parente 
de funcionário e superfaturamen-
to de obras. Até que se esclareçam 
os fatos, fica exposta uma disputa 
interna que há anos era apenas  
murmurada pelos corredores. A 
Chefia da Embrapa  tem se reve-
zado entre um dos grupos nas úl-
timas décadas e isto, com certeza 
não agrada a gregos e troianos. 
Ferida exposta, resta esperar re-
sultados das investigações. 

Por outro lado, a Secretaria de 
Finanças, acuada por  calotes dos 
contribuintes, resolve, de forma 
inédita, expor os maiores devedo-
res do município: os bancos. Logo 
eles, que apresentam balaços com 
lucros estratosféricos, estão bri-
gando na justiça há anos para não 
pagar uns míseros ISS. São R$ 81 

milhões que estão fazendo muita 
falta na Saúde, educação, obras 
etc.

Já a prefeitura coloca mais uma 
perda no rol: no início da semana 
foi noticiada a necessidade de de-
volução de R$ 180 mil do projeto 
adulterado do Centro de Especia-
lidades Odontológicas, agora é a 
perda de R$ 4,5 milhões que deve-
ria ser empregado na construção 
de um Centro esportivo, que foi 
esnobado - leia-se : projeto aprova-
do, mas não licitado -  iria benefi-
ciar na formação esportiva mais de 
2,5 mil crianças. Na reportagem da 
página cinco, desta edição está a 

reportagem completa das “perdas” 
do último ano. Falando em espor-
te, o Bento Vôlei anuncia a saída da 
cidade por falta de patrocínio.

Já os taxistas, ameaçados pela 
concorrência, lançam aplicativo, 
mas exigem da prefeitura a regula-
rização do serviço  do concorrente 
Uber. Depois de sete anos de con-
trato, o município ainda não tem 
um metro de esgoto tratado, ao 
contrário de outras cidades  com 
a mesma renda per cap ta. Conti-
nuamos bebendo água fedorenta, 
já que empresas e população con-
tinuam despejando dejetos nos 
arroios  da cidade. Uma vergonha.
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A grande maioria dos meus 
pacientes e alunos que chegam 
até mim devido à fortes dores 
nas costas, vêm para o diagnós-
tico e avaliação com seus exames 
em mãos e preocupados pois no 
laudo está escrito ARTROSE ou 
OSTEOARTRITE enfim , termos 
médicos e técnicos que na maio-
ria das vezes não são realmente 
esclarecidos aos pacientes e seus 
familiares . 

Essas palavras significam um 
desgaste da cartilagem da coluna 
vertebral que causam sintomas va-
riados como dor local ou irradiada 
(braços e pernas) dificuldade de 
movimento e rigidez. 

Através de um mecanismo de 
tentativa natural do organismo de 
recuperação desse desgaste ós-
seo, podem haver formações de 
calcificações em alguns pontos 
das articulações chamados de os-
teófitos (popularmente conheci-
dos como bico de papagaio).

A compressão do disco verte-
bral pode causar seu abaulamento 
e consequentemente a formação 
da tão famosa hérnia de disco.

A artrose ou osteoartrite ge-
ralmente é causada pelo enve-

lhecimento natural do corpo, as-
sociado à execução incorreta de 
determinadas atividades físicas 
ou esforços repetitivos do dia a 
dia.

Quando tratada de forma cor-
reta , aliada a diversos métodos 
de reabilitação incluindo pilates 
clínico , quiropraxia , massotera-
pia reeducação postural e reforço 
muscular essas patologias como 
a artrose tendem a não apresen-
tarem pioras no quadro clínico 
como também nos sintomas cau-
sados por elas. 

É apenas uma questão de es-
clarecimento . O paciente neces-
sita de toda a explicação do caso 
além de um bom encaminhamen-
to de tratamento com bons profis-
sionais . O que tenho e que deixa 
por transparecer e que a área mé-
dica ( não na sua maioria ) desco-
nhece a eficácia de novas técnicas 
de reabilitação de suas comprova-
ções científicas e acaba não dire-
cionado seu paciente para isso . 

Grande parte de patologias da 
coluna possuem soluções simples 
que antecedem a cirurgia invasiva 
. Para isso é preciso informação e 
sempre bons profissionais .

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física,
Saúde e Quiropraxia
Mestre em Ciência do Movimento
Humano 

A falta de esclarecimento e
informação no diagnóstico
e tratamento de patologias
da coluna

Burocracias atrasam obras da estação 
de tratamento e cidade continua sem 
nenhum metro de esgoto tratado
Depois de sete anos, ainda não está concluída a obra e novo edital abre em agosto

Depois de anos de espera, en-
traves relacionados à burocracias de 
processos licitatórios e falência de 
empresa vencedora, a Companhia Rio 
Grandense de Saneamento (Corsan) 
publicou em julho o novo edital para 
a construção da Estação de Tratamen-
to de Esgotos (ETE) do Barracão e os 
envelopes serão abertos no próximo 
22 de agosto.

Atualmente, Bento Gonçalves, 
que tem recursos de R$ 26 milhões 
do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) para a obra , não tem 
um metro cúbico de esgoto. Quando 
a Corsan e o município renovaram 
o contrato de consessão de serviço 
em 2010, o plano inicial era que em 
2011, 20% das residências da cidade 
fossem atendidas pelo  serviço de sa-
neamento e que no final de 2013 este 
percentual abrangesse 70% da cidade.

Segundo o gerente da unidade 
da Corsan, Marciano Dal Pizzol, o 
novo projeto da obra foi readaptado 
do original. “Depois de todo o atra-
so, readaptamos o projeto para ele 
ser concluído antes. É  uma estação 
de tratamento compacta, ou seja, de 
construção mais rápida. A previsão é 
de que, havendo o processo licitató-
rio e tudo ocorra dentro do prazo, a 
ordem de início será no começo de 
2018. Depois, em 270 dias a obra vai 
ser concluída. E se não houver per-
calço, vai funcionar por 365 dias em 
operação assistida pela empresa que 
a fabricou. Então, no final de 2018 já 
é para estar em operação”, projeta. 
Dal Pizzol acredita que as obras serão 
concluídas em pouco prazo também 
porque já tem uma estrutura no local.

Ainda, de acordo com o geren-
te, cinco empresas são aptas no país 
para construir este tipo de estação 
de tratamento, que tem um processo 
bem diferente da de concreto armado 
(projeto anterior). “Caxias do Sul tem 
algo semelhante. No entanto a obra 
é mais cara, custando 11 milhões de 
reais. Em contrapartida, ela é mais 
eficiente, e trata esgotamento misto, 
que a primeira não previa”, explica.

A Estação de Tratamento de Es-
gotos, em aço inox, terá vazão total 
média na ordem de 20 litros por se-
gundo. Com uma estimativa de custo 
de R$ 11,9 milhões, o valor é quase 
o dobro do primeiro projeto (6,4 mi-

lhões).
Outra previsão relacionada ao 

tratamento de esgoto, de acordo 
com Dal Pizzol, é um estudo que está 
sendo feito pela Corsan para que as 
residências que não são atendidas 
pela companhia, tenham o esgoto 
tratado através de caminhões pipas. 
“É um projeto que seria bem viável. 
O caminhão pipa recolheria o esgoto 
das fossas, bastaria que quem se inte-
ressasse constatasse a Corsan. Ainda 
estamos em análise”, finaliza.

Histórico do caso:
2010
Contrato entre Corsan e Bento 

Gonçalves é renovado com vigência 
de 25 anos e comprometimento de 
implantação de tratamento de esgo-
to

Plano Municipal de Saneamento 
(PMSA) é transformado em lei.

2011
Setembro: Implantação da ETE 

do Barracão inicia.
2012
Dezembro: Obras Interrompi-

das, por causa da possibilidade de 
existência de um sítio arqueológico 
no local.

2014
Abril: Sem nenhum vestígio de 

sítio, as obras são retomadas.
2015
Agosto: Problemas do nivela-

mento do terreno interrompem os 

serviços novamente.
2016
Empreiteira e Corsan quebram 

o contrato.
2017
19 de julho- Publicação de novo 

edital para a construção do ETE
22 de agosto: Abertura de en-

velopes
Lei do Saneamento básico com-

pleta dez anos, mas  só 42,7%dos 
municípios brasileiros tem esgoto 
tratado

Os últimos dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), divulgados refe-
rentes a 2015, afirmam que apenas 
50,3% dos brasileiros têm acesso 
à coleta de esgoto, o que significa 
que mais de 100 milhões de pessoas 
utilizam medidas alternativas para 
lidar com os dejetos. Ainda, apenas 
42,7% dos municípios do país tem 
tratamento de esgoto. A Lei 11.445, 
sancionada em 2007, em seu artigo 
3º inciso B, previa “esgotamento sa-
nitário: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações opera-
cionais de coleta, transporte, trata-
mento e disposição final adequados 
dos esgotos sanitários, desde as li-
gações prediais até o seu lançamen-
to final no meio ambiente”, entre-
tanto a realidade exposta em dados 
nacionais, confirma que a Lei não é 
seguida em sua totalidade.

Cidades com tratamento de esgoto no Estado
Cidade                  Esgoto tratado por água consumida(%)   População(2015)    PIB(2014)                 PIB per capita(2014)
Bento Gonçalve ZERO    117.227 hab R$ 5.326.217,65       R$ 47.420,87
Garibaldi  90%****    33.114  hab R$ 1.639.854,30       R$ 49.901,23
Torres  55,88%***   37.833  hab R$ 860.062,71          R$ 23.333,86
Capão da Canoa 55,23%***                                                48.700 hab. R$ 1.067.815,51       R$ 22.980,08
Santa Maria 44,86 *                                                     274.679 hab. R$ 6.475.628,59       R$ 23.561,62
Caxias do SuL 31,67*                                                      475.906 hab R$ 22.376.338,30     R$ 47.586,65
Tramandaí 28,04%***                                                48.498 hab. R$ 826.158,49  R$ 18.060,48
Porto Alegre 27,99*                                                      1.475.717 hab R$ 63.990.643,90     R$ 43.457,67
Pelotas  19,20*                                                      342.649 hab R$ 6.657.759,39       R$ 19.464,12
Canoas  17,82*                                                      350.824 hab R$ 9.995.407,90       R$ 29.400,07
Gravataí  16,17*    273.611 hab R$ 10.863.523,72     R$ 40.132,86
Cidreira  5,64%***    14.311hab R$ 219.590,08          R$ 15.596,99

* “Ranking do Saneamento nas 100 Maiores Cidades” elaborado pelo Instituto Trata Brasil (de 2015)
**Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em 2016,  65,29% do esgoto foi tratado em Porto             
Alegre
***Dados de municípios litorâneos: Corsan
**** Dados da Assessoria de Imprensa de Garibaldi

Apesar de ser uma das cidades com maior renda per capta do Estado, Bento 
Gonçalves ainda despeja seus esgotos nos mananciais de água
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Em menos de uma semana a 
prefeitura de Bento Gonçalves per-
deu mais de R$ 4,5 milhões em re-
cursos. Na última segunda-feira, 31, 
foi confirmado a perde de R$ 180 
mil referentes a construção do Cen-
tro de Especialidades em Odontolo-
gia, e na terça-feira, dia 1º, foi con-
firmada a perda de R$ 4,5 milhões 
do Centro de Alto Rendimento, 
conquistados em 2011. Apesar do 
governo ter conquistado os recur-
sos, ainda no governo de Roberto 
Lunelli (PT), a obra nunca saiu do 
papel.

O gerente Executivo de Gover-
no da Caixa Federal em Caxias do 
Sul, Luís Carlos Vedovelli lamenta a 
perda do recurso, mas é categórico 
ao afirmar que não existe a possibi-
lidade do dinheiro ser recuperado. 
“O contrato tem mais de cinco anos 
de vigência (que terminou no dia 30 
de junho) e chegou num momento 
que não conseguimos mais prorro-
gar o contrato. Qualquer justifica-
tiva do município não teria efeito 
algum após esse tempo. Como um 
todo foram mais de 6 milhões per-
didos”, afirma.

Ainda segundo Vedovelli, o 
recurso não havia chegado porque 
a obra não foi iniciada. “O proje-
to chegou, foi analisado, mas não 
foi licitado. Sentimos muito que 
Bento tenha perdido esse projeto, 
com certeza o recurso seria melhor 
aproveitado na região, porque ago-
ra esse dinheiro vai ficar no Minis-
tério do Esporte, em Brasília e não 
sabemos qual será o destino de 
toda essa quantia”, lamenta.

O projeto
O Centro de Alto Rendimento 

beneficiaria cerca de 2.500 crianças 
na formação de atletas de voleibol 
e outras modalidades esportivas. 
Além do ginásio, a obra contaria 
ainda com uma academia de mus-
culação, sala de ginástica, refeitó-
rio, vestiários, alojamento para 50 
pessoas, salas para outras ativida-
des, salas de aula, para fisioterapia 
e fisiologia.

Estava prevista ainda a clima-
tização moderna e aproveitamen-
to dos meios naturais. A estrutura 
receberia crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, com potencial de 
competição de todo o Brasil e de 
outros países.

Prefeitura perdeu mais de 
R$ 7 milhões em menos 
de um ano

De 2016 até agora, Bento Gon-
çalves perdeu quase R$ 10 milhões 
em recursos oriundos do Governo 
Federal. Confira algumas obras que 
não saíram do papel e tiveram re-
cursos devolvidos pelo Executivo 
Municipal.

Biblioteca Pública na 
Praça Centenário – Valor 
perdido: R$ 1,8 milhão

O projeto assinado em 2011 
previa a construção de uma moder-
na biblioteca junto à praça Cente-
nário. O local seria o novo Centro 
Cultural de Bento Gonçalves, com 
espaço para realização de eventos 
e promovendo a revitalização de 
um local que hoje está entregue à 
drogadição. Os recursos foram de-
volvidos sob a alegação de que não 
havia condições financeiras para 
bancar a contrapartida da prefeitu-
ra no projeto. O recurso foi perdido 
pela prefeitura no mês de setembro 
de 2016

Construção de Cozinhas 
Comunitárias – Valor
perdido: R$ 492 mil

O projeto Cozinhas Comunitá-
rias foi assinado em 2011, na ad-
ministração do ex-prefeito Roberto 
Lunelli, e previa a produção de 100 
refeições diárias com funcionamen-
to de, no mínimo, cinco dias por 
semana. A unidade, que recebeu 
verba de R$ 450 mil funcionaria  
junto ao CRAS I, no bairro São Ro-
que, num local onde hoje está lo-
calizado o Pronto Atendimento do 
bairro São Roque. A proposta era 
de que essa cozinha pudesse ser 
um espaço aberto aos usuários dos 
serviços públicos que estão locali-
zados naquela região. O recurso do 

projeto foi perdido pela prefeitura 
em novembro do ano passado.

Parte do recurso dispo-
nível para a construção 
da Rua Coberta – Valor 
devolvido: R$ 200 mil

Após muita discussão, foi de-
finido que a Rua Coberta seria 
construída no bairro Planalto, nos 
fundos da Fundação Casa das Artes. 
No espaço destinado para a cons-
trução, a prefeitura refez o projeto 
e devolveu R$ 200 mil ao Governo 
Federal no mês de outubro do ano 
passado.

Centro de Alto Rendimen-
to – Valor perdido: R$ 4,5 
milhões

Passados cinco anos e meio 
sem utilizar os recursos, a prefei-
tura  perdeu o montante destina-
do para a construção do Centro de 
Alto Rendimento  que atenderia 
2.500 crianças.

Ginásio de Esportes do 
Bairro Universitário – Va-
lor perdido: R$ 243,7 mil

Junto com a perda dos recur-
sos do Centro de Alto Rendimento, 
a Caixa Federal também comuni-
cou a perda de R$ 243,7 mil, que 
seriam utilizados na construção de 
um Ginásio de Esportes no Bairro 
Universitário. Passados mais de 18 
meses da assinatura de contrato, a 
prefeitura não enviou sequer o pro-
jeto da obra para utilizar o recurso, 
segundo informações do gerente 
Luís Carlos Vedovelli. O contrato foi 
extinto, devido ao não atendimen-
to dos prazos estabelecidos pela 
Caixa para a liberação do recurso.

O Centro de Alto Rendimento beneficiaria cerca de 2.500 crianças na formação de 
atletas de voleibol e outras modalidades esportivas

Prefeitura perde mais de R$ 4,5
milhões em recursos em menos 
de uma semana

Empresários metalúrgicos se
reúnem para trocar experiências
“A união das empresas e dos setores na busca por 
melhores produtos com valores competitivos  irá 
manter as indústrias no mercado”, garante
presidente do sindicato das indútrias metalúrgicas

No último dia 26 de julho, em-
presários do setor metalmecânico 
e interessados no tema “Arranjos 
Produtivos Locais” (APL) estiveram 
reunidos na sede do Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de Bento Gonçal-
ves (SIMMME) a fim de obter informa-
ções e trocar experiências.

O encontro iniciou com uma ex-
planação sobre o que são APL e seus 
objetivos, apresentada por Oscar de 
Azevedo, e seguiu com uma apresen-
tação sobre “Grupo de Compras – 
Economia em Tempos de Crise”, com 
Carlos Homero Osorio Dornelles.

Conforme o presidente do 
SIMMME, Juarez José Piva, a união 
das empresas e dos setores na busca 
por melhores produtos com valores 
competitivos é o que irá manter as 
indústrias no mercado. “Temos que 

fazer o que fazem as grandes redes. 
Nos unirmos para adquirir matérias-
-primas de qualidade em quantidades 
maiores, a fim de barganharmos no 
preço e podermos manter a competi-
tividade de nossos produtos, sempre 
aliando a inovação e a tecnologia, 
inovando, buscando a superação”, 
enfatiza.

O Arranjo Produtivo Local Metal-
mecânico e Automotivo - APL MMeA, 
está localizado junto à Câmara de 
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) 
de Caxias do Sul e tem como objetivo 
desenvolver as empresas do segmen-
to metalmecânico e automotivo da 
serra gaúcha. Através de pesquisas e 
projetos desenvolvidos pelos parcei-
ros que compõe o APL, são promovi-
das ações decisivas, visando atender 
os interesses e necessidades da ca-
deia produtiva.

União das empresas e dos setores deve manter indústrias no mercado

Empresários puderam trocar experiências no último 26 de julho
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Usuários de imóveis da União 
poderão parcelar débitos

Os usuários de imóveis da União 
que possuem débitos vão poder 
parcelá-los em até cinco anos a par-
tir deste mês, segundo nota emitida 
pelo Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão, na quarta-
-feira (2). A Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU),  espera arrecadar cer-
ca de R$ 100 milhões em taxas ven-
cidas, a partir desta possibilidade de 
negociação.

Para negociar o pagamento das 
taxas de ocupação, de foro, de laudê-
mio (taxa sobre o valor venal ou da 
transação do imóvel a ser paga quan-
do ocorre uma transação onerosa 
com escritura definitiva dos direitos 
de ocupação) e a multa de transferên-
cia em atraso, os interessados devem 
procurar uma das 27 unidades da 
SPU em todo o país. Lá, os devedores 

não inscritos em dívida ativa deverão 
assinar um termo de confissão de 
dívida a assumir o compromisso de 
pagar os valores no prazo acordado.

O ministério informou que tam-
bém poderão ser renegociados os 
débitos dos contratos de imóveis da 
extinta Rede Ferroviária Federal S.A. 
(RFFSA). Nesse caso, o parcelamento 
poderá ser feito em até dez anos. Se-
gundo o Planejamento, os devedores 
poderão ter descontos de 20% a 65% 
para pagamentos à vista e de 20% a 
60% em casos de pagamento parce-
lado.

Os usuários de imóveis que não 
quitarem suas dívidas podem ter os 
nomes inscritos na Dívida Ativa da 
União e no cadastro de inadimplen-
tes, e ainda perder o direito de uso 
do imóvel.

Empresa descarta dejetos na 
bacia de captação da Corsan 
e água fica com cheiro ruim

A população de Bento Gonçal-
ves percebeu um odor diferente 
do usual na água fornecida pela 
Companhia Riograndense de Sane-
amento (Corsan) desde terça-feira 
(01). Segundo o gerente da unidade 
do município, Marciano Dal Pizzol, 
de fato a água está diferente, mas 
ressalta que isso não significa con-
taminação.

“A água não é contaminada, 
só está com maior quantidade de 
matéria orgânica, que para ser tra-
tada, a Corsan teve que aumentar a 
dosagem de cloro. Esses produtos 
provocam este odor que não é pre-
judicial à saúde, mas quem é mais 
sensível ao cloro pode sentir mais 
ardência. A dosagem fica dentro 
dos padrões estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde”, registra.

Segundo Dal Pizzol, ao consta-
tar o aumento de presença orgânica 
na água, a Corsan fez uma denún-
cia à Vigilância Ambiental, que ave-
riguou que uma empresa privada 
descartou efluentes às margens do 
manancial do Barracão. “Esta em-
presa está situada no território de 
Farroupilha e foi autuada depois do 
ocorrido”, explica.

Sobre a volta da normalidade 
da água, Dal Pizzol comenta que  
“a situação está bem melhor. Da 
madrugada de segunda-feira até 
esta quarta-feira (02), o índice já de 
presença orgânica está bem menor, 
e já esta próximo da normalidade. 
A água vai trocando e com a chuva, 
além de que se a empresa não fizer 
mais lançamento de efluente, vai 
voltar logo à normalidade”, conclui.

Em julho deste ano mais de 90 
taxistas protestaram contra a Uber 
em Bento Gonçalves. A principal 
justificativa é que o faturamento da 
categoria teria baixado até 80%. A 
equipe de reportagem entrou em 
contato com a assessoria de im-
prensa da Uber em São Paulo, que 
garantiu que os motoristas Uber 
podem realizar corridas fora do 
aplicativo, porque segundo a asses-
soria, são considerados funcioná-
rios autônomos.

“Eles podem entregar o car-
tão no final do percurso, nada im-
pede que façam isso. Eles não são 
considerados funcionários de uma 
empresa, e sim, autônomos”, disse 
a assessoria. Ainda de acordo com 
a Uber, o serviço prestado tem res-
paldo na constituição federal.

A justificativa da Uber, no en-
tanto, é criticada pela representan-
te dos Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários, Maria Alice 
da Silva, que afirma que tem moto-
ristas que atuam de forma ilegal no 
município. “Não é justo motoristas 
cadastrados em Caxias ou Porto 
Alegre virem trabalhar em Bento 
Gonçalves. Exigimos da prefeitura 
que limitem o número de motoris-
tas Uber”, reforça.

Para Alice, é ilegal a estratégia 
de motoristas Uber, que entregam 
cartões ao final de corridas. “Na 
minha opinião é ilegal entregar 
cartões e realizar corridas por fora 
do aplicativo, oferecendo preços 
mais baixos. Queremos que esses 
motoristas também paguem tribu-
tos. Queremos lembrar que quem 
manda no município é o prefeito, 
portanto apalavra final é dele”, pro-
testa.

Uber ganha espaço
Em dezembro do último ano, o 

prefeito de Porto Alegre, José For-
tunati, sancionou um projeto de lei 
que regulamenta o uso de aplicati-
vos para transporte de passageiros, 
como o Uber, Cabify e WillGo em 
Porto Alegre. O texto tinha sido 
aprovado por unanimidade na Câ-
mara de Vereadores em 24 de outu-
bro do mesmo ano.

Na capital gaúcha, o Uber co-

meçou a operar em 19 de novem-
bro, antes mesmo do anúncio ini-
cial da empresa, que projetava para 
dezembro. A situação provocou a 
insatisfação de taxistas, gerando 
casos de violência. A categoria ale-
ga disputa ilegal e desleal por pas-
sageiros. A capital gaúcha já conta 
com outros aplicativos semelhantes 
como WillGo e Cabify.

Uber em Bento
Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul 

foi a primeira cidade a aderir ao 
aplicativo, que chegou ao municí-
pio em outubro do último ano. Em 
Bento Gonçalves o movimento foi 
mais lento, e apenas em fevereiro 
deste ano começaram a trabalhar os 
primeiros motoristas Uber.

Em abril, após mais de dois me-
ses de serviço, mais de 40 motoris-
tas estavam cadastrados no aplicati-
vo. Na época a equipe da Gazeta fez 
uma reportagem especial, e cons-
tatou, em entrevistas, que alguns 
motoristas chegavam a trabalhar 12 
horas por dia, fazendo uma média 
de 40 corridas diárias. Alguns mo-
toristas garantiram que ganhavam 
mais de R$ 3 mil ao mês.

Taxistas lançam aplicativo
Na tentativa de atrair novos 

clientes e recuperar espaço no mer-
cado, taxistas da cidade criaram o 
aplicativo “Bento Taxi Online”. O 
lançamento está programado para a 
próxima quinta-feira, dia 10.

Através do aplicativo o usuário, 
quando solicitar o táxi, poderá ver 
antecipadamente no celular o va-
lor da corrida, que será registrada 
no taxímetro. Com base no valor 
apresentado será aplicado um des-
conto de 20% para pagamentos em 
dinheiro e 10% no cartão de crédi-
to, para chamadas pelo aplicativo 
por tempo indeterminado. Além 
do desconto, o cliente receberá no 
endereço solicitado um táxi devida-
mente legalizado e vistoriado pelo 
município, com motorista cadastra-
do pela prefeitura, o que traz muito 
mais segurança ao usuário.

O aplicativo permite que os 
usuários escolham um táxi com de-
terminadas características como: 
motorista mulher ou homem, má-
quina de cartão e a bandeira do car-
tão que necessita. Também poderá 
escolher o táxi que transporta ani-

Taxistas ameaçados pela concorrência 
do Uber, lançam aplicativo

mais e que tem porta malas grande, 
para facilitar o transporte de baga-
gens.

No momento da solicitação 
o usuário tem acesso ao nome do 
motorista, número do telefone, a 
marca, o modelo e a placa do carro 
que irá realizar seu transporte. Ao 
término da corrida poderá avaliar 
o motorista conforme seu atendi-
mento, pontualidade, comprometi-
mento com o cliente e limpeza do 
veículo. Avaliações negativas sofre-
rão punições e o motorista poderá 
ser excluído do grupo.

Aplicativo será lançado no próximo dia 
10, quinta

Gerente diz que empresa é de Farroupilha e foi autuada por descarte indevido

População começou a sentir odor no inicio da semana
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(4) Vendo 
moto Honda 
Hornet 600 
azul escuro 
com ABS ano 
2011. Tratar 
pelo fone: (54) 
9108-5819.

(4) Vendo 
moto CB 300 
preta, ano 
2011, 4.000 
km, estado 
de novo. R$ 
11 . 5 0 0 , 0 0 . 
Motivo da 
venda doen-
ça. Fone: (54) 
3452-2107.

(1) 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.

(1) 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.

(1) 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

(3) 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 

(1) Alugo 
apartamento 
bem p´roximo 
ao colégio 
Mestre, com 
02 dormitó-
rios, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço, 
churrasqueira 
e garagem. 
Com pocela-
nato e gesso, 
fino acaba-
mento. Valor 
R$ 750,00. 
Direto com 
p r o p r i e t á -
rio, contato 
pelo fone 54 
99954.7149 
ou 54 
99942.2331 
com Odilo ou 
Vera.

(3) Alugo 
quarto/cozi-
nha e banhei-
ro com mobi-
lia, incluindo 
frigobar, máq. 
lavar roupas, 
antena p/ TV,  
internet opcio-
nal. Instala-

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

ção individual 
com conta de 
luz separada 
e local para 
moto, próxi-
mo à Fruteira 
São Roque. 
R$ 370,00. 
Telefone para 
contat 54 54 
3451.3716 ou 
54 3451.1727. 

(4) Alugo con-
jugado quar-
to/ozinha e 
b a n h e i r o , 
para 1 pes-
soa. Mobilia-
do, incluindo 
maquina de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, 
internet op-
cional, cama, 
cozinha etc. 
Conta RGE. 
Local p/ moto. 
Tranquilidade 
e privacidade 
localizado pró-
ximo a FER-
VI-UCS. em 
B.Gonçalves. 
Tel.34513716 
ou 34511727. 

(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. Cerca-
do. Valor R$ 
500,00. Fone 
(54) 9605-
9197 ou 9118-
1621. Com 
Carlos.

(3)  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 
porão: cozi-
nha, 1 quar-

to, área de 
serviço, ba-
nheiro. 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 mu-
nicipal cen-
tral de Bento 
Gonça l ves . 
R$ 110 , 00 
reais men-
sais. Tratar 
com Felicia-
no, 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 mu-
nicipal cen-
tral de Bento 
Gonça l ves . 
Valor de R$ 
110,00 men-
sais. Tratar 
com Felicia-
no, 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 

(1) Alugo par-
te térrea para 
casal sem fi-
lhos, com dois 
dormitórios, 
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b a n h e i r o , 
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 

(3) 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 

(1) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, com 
4 quartos sen-
do 1 suíte e 
com 3 banhei-
ros, sala e co-
zinha mobilia-
dos, a casa 
t o t a l m e n t e 
cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b inar.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. 

(3) Vendo 
casa no bair-
ro Nossa 
Senhora da 
Saude. De al-
venaria , 2 pi-
sos. 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 progres-
so, interes-
sados entrar 
em contato 
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-
na 2. Valor R$ 
850.000,00. 
Interessados 
pelo fone: 
9980-9936

(3) Vendo 

casa com 2 
dormitórios, 
sala, cozi-
nha, banhei-
ro, lavande-
ria, 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.

(3)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 
dormitórios, 
sala, cozi-
nha, banhei-
ro, lavande-
ria, 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 
do Rio Taqua-
ri. Ótima para 
veraneio. Va-
lor 45.000.00. 

Fone: 9191-
5568

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

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

(3)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Glo-
ria com sala 
e cozinha 
conjugada, 2 
quartos, ba-
nheiro, areia 
de serviço, 
sem gara-
gem. Valor 
550,00 in-
t e r e s s a d o s 
entrar em 
contato 054-
99654-5963

(3) 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

(3) 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$ 
390,00. Fone: 
( 5 4 ) 9 9 7 2 -
4342.

(3) Alugo 
casa parte in-
ferior, locali-
zada no Bair-
ro Santa Rita, 
próximo ao 
colégio Bom 
retiro. Mora-
dia com dois 
dormitórios, 
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 co-
zinha mobilia-
dos, a casa 
t o t a l m e n t e 
cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b inar.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 cozi-
nha conjuga-
da, 2 quar-
tos, banheiro, 
areia de ser-
viço, sem ga-
ragem. Va-
lor 600,00 
interessados 
entrar em 

contato 054-
99654-5963. 

(3) 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.

Fone (54) 
996315029

(4) Vendo 
casa localiza-
da no bairro 
São Fran-
cisco com 2 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço 
com churras-
queira, gara-
gem para 2 
carros mais 
porão com 
1quarto, sala 
e cozinha 
juntos e ba-
nheiro. Valor 
210,000 mil 
aceito car-
ro 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 cons-
truida e o 
terreno com 
384m2 plano. 
2 moradias 
independen-
tes . a ava-
liaçao e de 
R$600,000. 
Vendo por R$ 
550,000 pelo 
motivo de ter 
outro nego-
cio nesse va-
lor. Contato: 
9916-8521

(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, 

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. 

(3) 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-
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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.

(3) 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 . 

(3) 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.

(3) 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 . 

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

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

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

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.

(3) 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 . 

(3) 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 . 

(1) 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 

(1) 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

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

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

(1) Vendo barra 
olímpica de 2,2 
metros. Pesa 
20 kg Possui 
rolamentos e é 
cromada. Pro-

duto semi novo 
R$750,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373. 

(1) 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.

(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.

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

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

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

(1) 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 

(1) 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 

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

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

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

(1) Vendo base 

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

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

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

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

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

(1) Vendo 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

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

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

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

(1)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

(3) 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

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

(4) Vendo 5 ca-
lotas esportivas 
novas aro 15 
grafite - emble-
ma adesivo ci-
troen - Contato 
pelo fone: (54) 
99985.2274

(3) Vendo: Bi-
cicleta Ergo-
métrica em 
bom estado 
R$ 100,00 e 
A r - cond i c i o -
nado Eletrolux  
Ecoturbo, po-
quíssimo uso, 
R$ 700,00. 
Negociável e 
com entrega. 
Contato (51) 
99896.5800 ou 
54 99689.3889

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

(3) 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 

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

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

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

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

(3) 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  

(3) 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 

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

(3) 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 

(3) 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

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

(3) 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 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

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

(3) 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

(3) 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-

(3) 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 
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 

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

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

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

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

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

60,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

(4) Vendo ca-
deira Galze-
rano 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 
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(1) 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

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

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

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

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

(3) 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 

(3) 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

(3) Vendo 

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.

( 3 ) 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

(3) 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

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

(3) 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

(3) 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

(3) 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

(3) 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.

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

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

(3) Procuro 
diarista com 
exper iênc ia 
em serviços 
gerais domés-
ticos, interes-
sadas entrar 
em contato 

+ cuba + aé-
reo, 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 + aé-
reo, 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.

D o b e r m a n . 
Fêmea, 28 
m e s e s , c o r 
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.

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

pelo endere-
ço Rua Plau-
to de Abreu 
N:121 bairro 
Santo Antão 
falar com Si-
mone.

(3) 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. 
Realize seu 
t r a t a m e n t o 
sem preci-
sar sair de 
casa! contato: 
91258582.

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

(3) 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.

(3) Cuidado-
ra de idosos, 
pessoa com 
exper iênc ia 
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(2) 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.

(3) Porcu-
ro emprego 
como cuida-
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

(3) 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

(3) Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
Rita, casa cer-
cada, segura, 
mtos brinque-
dos, refeições 
s a u d á v e i s . 
Venha con-
ferir. Contato 
999938337 

(3) 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 horá-
rio. Contato 
pelo fone (54) 
99963.5176

(3) Procura-
-se diarista 
com referên-
cia e experi-
ência. Para 
serviços ge-
rais, da tarde 
com Simo-
ne.  54-3453-
2608 ou 54-
98149.0949

(3) Procuro-
emprego de 
faxineira e /
ou babá, te-
nho experiên-
cia em cuidar 
de idosos, 

(2) Vendo 
trator Mas-
sey Ferguson 
35x, pneus 
novos, redu-
zida nova, 
caixa revisa-
da, plator de 
embreagem 
nova, em 
ótimo esta-
do, valor R$ 
1 6 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 

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.

m e r c a d o s , 
lojas. Fone 
para contato: 
99668 7818

(2) 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

(2) Cuidado-
ra de idosos. 
H o s i t a l a r , 
dia e noite. 
15 anos de 
exper iênc ia 
em Bento 
Gonça l ves . 
Contato com 
Juraci 54 
99912.7064

( 3 ) P r e c i s o 
diarista com 
exper iênc ia 
comprovada 
nas tardes de 
sexta- fe i ra . 
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 
exper iênc ia 
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- fe i ra , 
possuo re-
frências. fone: 
96830987 

(4) PROCU-
RO emprego 
de diarista no 
goretti ou ci-
dade alta em 
casa de famí-
lia ou empre-

sas na parte 
da tarde ou 
posso fazer 
o trabalho 
em casa. tra-
tar pelo fone: 
96150116

(4) procura-
-se dama de 
c o m p a n h i a 
que fique dia 
e noite. tra-
tar pelo fone: 
34524717

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

(4) Procura-
-se casal 
(pessoa para 
trabalho com 
filhos ou sem) 
para traba-
lhar em pro-
priedade no 
interior. ótimo 
salário, 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 
9967-2581 ou 
91882395

(3) Ofere-
ço serviço 
de poda de 
árvores, jar-
dinagem e 
limpeza de 
t e r r e n o s . 
Tratar pelo 
fone (54) 
99992.8267

(3) empresa 
procura me-
cânico com 
exper iênc ia 
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

(3) procu-
ro motorista 
de caminhão 
com no míni-
mo 2 anos de 
exper iência 
e com refe-
rências. fone 
34524717 ou 
99677935

(4) precisa-
-se de moto-
rista de cami-
nhoneiro com 
mínimo de 
2 anos para 
trabalhar com 
frigorífico de 
carnes. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935.

(4) Experiên-
cia com faxi-

nas de escri-
tórios, salas 
c o m e r c i a s . 
Meio- turno. 
Valor a com-
binar. Conta-
to: 99996063

fone: (54) 
8136-4927.

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

(3) Vendo 
aparelho de 
ginástica Or-
bitrek Elite 
marca Po-
lishop, novo 
na embala-
gem, 2 anos 
de garan-
tia, valor R$ 
1 . 0 0 0 , 0 0 . 

Tratar pelo 
fone: (54) 
9 6 2 6 - 1 0 0 3 
ou (54) 3454-
6906, falar 
com Car-
mem.

(2)Vendo um 
motor com 
vibrador para 
construções 
civis, esta-
do 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.
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(1) Fox Trend 
2011 com-
pleto valor 
24 500 nego-
cioavel, tra-
tar com Pris-
cila tel: 54 
999212896

(1) Vendo 
Escort, ano 
2000, direção 
hidráulica, ar 
condic iona-
do, 04 por-
tas, IPVA e 
seguro 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

(1) Ven-
do Clio 1.0 
2 0 11 / 2 0 1 2 
/ 4 portas 
/ 43.000 
km / úni-
ca dona. R$ 
1 8 . 5 0 0 , 0 0 . 
T e l . : 
991315921

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

(3) Vectra 
E x p r e s s i o n 
2002 comple-
to, 2.2 prata, 
R4 10,500. 
Contato pelo 
fone: (51) 
99844 7165

(3) Vendo 
Escort Ho-
bby 1995. 
Contato:  54 
999789330

(4) Vendo Co-
rolla GLT18 
2013, cor pra-
ta, automáti-
co, 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

(3) 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

(3) Ranger 
XLS 4x2, 
2004, cinza 
pe ro l i zada , 
Gabine du-
pla. Tratar 
pelo fone: 
99979002

(3) Vendo As-
tra GLS 1995, 
IPVA pago, 
motor 115cv, 
4 portas, 
completo e 
revisado. Tra-
tar pelo fone 
9 6 6 9 3 3 0 1 . 
R$ 8.500,00

(3) New Fies-
ta Sedan 
2011, impe-
cável, grafi-
te, 7airbags, 
ABS, banco 
em couro, trio 
elétrico, ar, di-
reção, comp. 
De bordo 
sensor de es-
tacionamen-
to, revisão na 
concessioná-
ria. 59 mil km, 
R$ 37.900,00. 
F o n e : 
91209362

(3) 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.

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

(3) Vendo Fo-
cus Hatch GL 
Flex 1.6 2008, 
dourado. Ar 
condicionado, 
ar quente, cd 
player, de-
sembaçador 
traseiro, dire-
ção hidráu-
lica, rodas 
de liga leve, 
travas elétri-
cas, vidros 
verdes, vidros 
elétricos e 
alarme. IPVA 
pago. Valor 
R$ 24.000,00. 
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$ 
8.100,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9933-
8236.

(4) Vendo Ka 
modelo novo 
2009, branco, 
com ar quen-
te, limpador e 
desembaça-
dor traseiro, 
vidros e tra-
vas elétricas e 
alarme. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9961-
5908 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 pe-
los fones:(54) 
3452-4607 ou 
(54)m 8117-
0424.

( 3 ) V e n d o 
Fusca Ano 80. 
Motor 1.300L 
com 86mk 
original, me-
cânica 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

(3) Astra 
A d v a n t a g e 
2010, com-
pleto, carro 
em ótimo es-
tado, com 35 

mil km. Valor 
R$ 31.000,00. 
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 combi-
nar. Tratar pe-
los 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, 
( i n 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, car-
ro em bom es-
tado e econô-
mico. 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.

(3) Vendo 
Corsa Hatch 
2001, cor pra-
ta, ar quente e 
desembaça-
dor. Valor R$ 
1 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: 9182-
1777.

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

(4) Vendo 
Chevette ano 
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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.

(3) 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 

com 400m², 

(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) Procuro 
moças para 

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

(3) Alugo 
sala comer-
cial nova 
com 80mts 
quadrados e 
registro ha-
bite-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.

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

(3)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.

(3) Vendo 
Escort GLX 
1995 mo-
tor 1.6 AP, 
injeção ele-
trônica, de-
sembaçador 
traseiro, ar 
quente, ro-
das liga leve 
e 4 pneus 
novos. Valor 
R$ 7.000,00. 
Tratar pelos 
fones: (54) 
9 1 9 7 - 6 4 4 0 
ou (54) 9969-
8399.

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

(4) Vende-se 
Opala/ Ca-
ravan, ano 
1980, em 
ótimo esta-
do. Valor R$ 
4.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9631-
5029.

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

(3) 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.

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

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 
ad ian tado , 
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 
Univers i tá-
rio. Interes-
sadas entrar 
em contato 
com Dalva 
pelo número 
3451 -2921 
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 
f a c u l d a d e 
c e n e c i s t a , 
todo mobi-
liado e com 
g a r a g e m . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9954-8405, 
falar com 
Tatiane.

(3) Alugo 
quarto mo-
biliado em 
apartamen-
to 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. 

(3) 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 
ad ian tado , 
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.

(1) Procuro 
rapaz que 
trabalhe e/ 
ou estude 
para divi-
dir aluguel 
em aparta-
mento semi 
m o b i l i a d o 
no bairro 
H u m a i t á . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9608-9105.

(3) 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 ruaSalda-
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.

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

(3) 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) 
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Bancos são os maiores devedores de impostos de Bento
70%  dos R$ 150 milhões de dívidas em aberto na Secretaria de finanças são de instituições bancárias que brigam na justiça para não 
pagar os impostos

Logo os bancos que apresen-
tam resultados positivos estratos-
féricos, anualmente são os  maiores 
devedores de tributos municipais. 
Segundo a Secretária de finanças 
Mariana Largura, a prefeitura está 
cobrando judicialmente cerca de 
R$ 80 milhões em impostos atrasa-
dos de oito instituições bancárias 
instaladas em Bento Gonçalves.

A inadimplência enfrentada 
pelo município atinge a faixa de 
R$ 150 milhões, em valores con-
tabilizados até maio deste ano .Os 
maiores devedores são o Banrisul e 
o Santander, que juntos devem R$ 
48 milhões aos cofres públicos mu-
nicipais, sendo R$ 30,2 milhões o 
banco do Estado e R$ 17,8 milhões 
o banco privado.

Segundo a Secretária de Finan-
ças, Mariana Largura, o Imposto So-
bre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) das oito instituições bancárias 
chega à faixa dos R$80.000,00, o 
que corresponde a aproximada-
mente 70% da inadimplência do Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS). Este ISS, por sinal é 
o campeão de inadimplência entre 
todos os impostos e corresponde 
a R$ R$ 115.612.230,86, do total 
de R$ 150 milhões em impostos 
não pagos. O  famigerado IPTU 
está em segundo lugar em volume 
de dívida em aberto na prefeitura; 
R$ 18.303.324,78, seguido pelas 

dívidas tributárias, que acumulam 
o montante de R$  5.150.177,85. 
Taxa de licença e fiscalização de 
empreendimentos está acumulan-

do R$ 4.302.514,69  não pagos, 
seguido de multas sanitárias não 
pagas: R$ 3.669.836,29.

Segundo a secretária de fi-

INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA 2017 (DÍVIDA ATIVA)*
TRIBUTO      TOTAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA    R$ 679.083,88
MULTA SANITÁRIA     R$ 3.669.836,29
TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO   R$ 4.302.514,69
FMDI – ATAR      R$ 843.920,60
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA    R$ 5.150.177,85
ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) R$ 115.612.230,86
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)  R$ 18.303.324,78
DEMAIS DÍVIDAS  (Multas, Taxa de Agua, 
Telefone, Taxa de Cemitério, etc.)   R$ 2.825.812,56
TOTAL      R$ 151.386.901,51

FMDI/ATAR - Fundo Municipal de
Desenvolvimento Integrado/ Área 
de Terreno Adicional Diferencial 

ISS –  Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competên-
cia dos Municípios e do Distrito 
Federal, tem como fato gerador a 
prestação de serviços constantes 
da lista anexa à Lei Complemen-
tar 116/2003, ainda que esses não 

se constituam como atividade 
preponderante do prestador.

IPTU -  Imposto Predial e Terri-
torial Urbano, que é um imposto 
brasileiro cobrado das pessoas 
que possuem uma proprieda-
de imobiliária urbana, como um 
apartamento, sala comercial, 
casa ou outro tipo de imóvel den-
tro de uma região urbanizada.

nanças  o município tem tentado 
agilizar estas cobranças, mesmo 
por vias judiciais ,” já que a receita 
converte em serviços, sendo  34% 
para a educação e 22% para a saúde. 

Receita do Município
A arrecadação própria pre-

vista para o ano de 2017 é de R$ 

89.334.138,00. Já foi realizada 
70%. Considerando que os meses 
de maior volume de arrecadação 
são os iniciais, em função dos ven-
cimentos de IPTU, ISS, Taxa de Li-
cença e Funcionamento (alvará), há 
naturalmente, uma queda na arre-
cadação tributária nos meses finais 
do ano. 

   
   DÍVIDAS ATIVAS DE ISS DOS BANCOS * 
  
BANCO   PERÍODO COBRADO   TOTAL
SICREDI   2008 - 05/2013  R$ 2.186.810,30 
HSBC    2008 - 2011  R$ 9.369.400,52 
BRADESCO S/A  2007 - 2011  R$ 4.923.495,80 
ITAU UNIBANCO  2008 - 2011  R$ 8.039.577,93 
CEF   2009 - 06/2013  R$ 1.697.288,37 
BANRISUL  2009 - 06/2013  R$ 30.502.565,75 
BANCO DO BRASIL 2008 - 05/2013  R$ 6.973.964,58 
BANCO SANTANDER 2008 - 2011  R$ 17.992.932,23 
TOTAL      R$ 81.686.035,48 
* Valores segundo relatórios Betha Tributos atualizados até o dia 02/08/2017.

Segundo a Secretária de Finanças, Mariana Largura, o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) de instituições bancárias chega à faixa dos R$80.000,00
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High Design Expo: Prêmio Salão Design
premia seus vencedores no dia 9

O Prêmio Salão Design reúne 
seus jurados, apoiadores e agracia-
dos para a cerimônia de premiação 
de sua 21ª edição, que será dia 09 de 
agosto, na feira High Design Home & 
Office Expo, em São Paulo. Ao todo, 
são 11 prêmios, nove menções honro-
sas, três troféus Professor Orientador 
e um Prêmio Madeiras Alternativas. A 
entrega será no fim do dia, no estande 
do prêmio na feira.

Prestes a completar 30 anos de 
realização ininterrupta pelo Sindmó-
veis Bento Gonçalves, o Prêmio Salão 
Design orgulha-se de ser um proje-
to consolidado de fomento a novos 
talentos, revelando ao mercado o 
melhor da produção autoral de mo-
biliário e complementos. “A cada ano, 
somos surpreendidos por trabalhos 

com identidade marcante e uma har-
moniosa combinação de tecnologias 
de ponta com processos artesanais. 
Existem centenas de histórias de ta-
lento e dedicação por trás dos pro-
jetos inscritos”, observa o diretor do 
prêmio, Eduardo Nuncio.

Até hoje, o Prêmio Salão Design 
já teve 13.584 projetos inscritos. Os 
jurados dessa edição foram os desig-
ners Brunno Jahara, Glaucia Binda, 
Ivens Fontoura, Nicole Tomazi e Pau-
lo Biacchi – que avaliaram todos os 
776 projetos inscritos e, depois, os 
130 finalistas enviados para aprecia-
ção da comissão julgadora. Da etapa 
final, saíram os 24 agraciados de qua-
tro países: Áustria, Brasil, Argentina e 
Uruguai.

O produto eleito como mais ino-

vador nessa edição do prêmio é uma 
criação do estudante da PUC-RIO Da-
niel Ruben Nasajon e seu professor 
Cláudio Freitas de Magalhães. Trata-se 
do talher portátil Biko, considerado 
pelos jurados um excelente objeto de 
uso cotidiano, democrático, racional 
e extremamente comercial. O projeto 
consiste em um artefato dobrável em 
formato de bico, ideal para pequenas 
porções de alimentos.

Conheça todos os projetos ven-
cedores visitando a mostra do prêmio 
de 08 a 10 de agosto na High Design 
– Home & Office Expo, a feira âncora 
do DW! São Paulo Design Weekend.  A 
participação no evento também dá o 
pontapé para as inscrições do Prêmio 
Salão Design 2018, que estarão aber-
tas de 08 de agosto a 02 de outubro.

Para mais informações, acesse 
www.salaodesign.com.br.

Designers premiados
Estudantes: Daniel Ruben Na-
sajon; Carolina Rocha + Lúcia 
Correa; Isabela Fraga Raposo; 
Felipe de Carvalho Madeira
Professores Orientadores: 
Cláudio Freitas de Magalhães 
(PUC Rio); José Silva (Udelar, 
Montevidéu, URU); Marcelo 
Massaharu (PUC Rio)
Profissionais: Plataforma4; 
Claudio Sibille; Estudio Cla-

ro; Ivan de Sá Rezende;  Es-
tudio Diario;  Eduardo Borém; 
Mara Luisa Köber; Nolli; Doña 
3D.COM; Maurício Siquinelli 
Nakane;
Indústrias: Donaflor Mobília com 
design de Adolini+Simonini; Líder 
Interiores com design de Vecci e 
Lansky Arquitetura
Prêmio Madeiras Alternativas: 
Alfio Lisi

Serviço:
HIGH DESIGN – Home & Office 
Expo
Data: 8 a 10 de agosto de 2017, 
das 10:00 às 20:00
Local: São Paulo Expo Exhibi-
tion & Convention Center – Ro-
dovia dos Imigrantes, Km 1,5
Informações e credenciamento: 
www.highdesignexpo.com

Agosto será marcado por 
passagens de frentes frias
Bloqueio às massas polares registrado em
julho começa perder força neste mês

Agosto deve ser um mês com 
baixas temperaturas, já que o blo-
queio às massas polares no sul do 
país perdem força.Com isso, este mês 
deve registrar mais chuva, frio e chu-
vas nas áreas, conforme o estudo do 
climático realizado pela Climatempo. 
A temperatura começa a baixar nova-
mente em várias áreas da Região, de-
pois de dias com tardes quentes.

Segundo o acompanhamento, 
houve um resfriamento do oceano na 
costa Oeste da América do Sul, assim 
como as águas do Atlântico Sul estão 
retornando à normalidade. Mesmo 
com a cenário de bloqueio às massas 
polares na maior parte do país, essa 
configuração permite um avanço das 
frentes frias sobre o Estado. As ten-

dências climáticas estão mantidas por 
mais um mês e não há possibilidade 
de formação de La Niña ou El Niño até 
o primeiro semestre de 2018.

As frentes frias
A previsão do tempo indica a 

passagem de várias frentesfrias pelo 
Brasil nesta primeira quinzena de 
agosto. Os modelos de previsão da 
Climatempo indicam a passagem dos 
sistemas na divisa com o Uruguai. A 
primeira frente fria avançou na última 
terça-feira,1º, e as demais previstas 
para os dias 08, 12 e 18 de agosto, 
com chuva na fronteira.

A passagem regular destas fren-
tes indica que o bloqueio atmosférico 
não é dos mais fortes.

MEC divulga livros didáticos 
aprovados para 2018

O resultado final do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) de 
2018 foi publicado no Diário Oficial da 
União (DOU) desta quarta-feira (02). 
Ao todo, 97 coleções foram aprovadas 
por professores, coordenadores pe-
dagógicos e diretores de escolas pú-
blicas de todo o país. O Ministério da 
Educação (MEC) avaliou, em parceria 
com 11 universidades, 166 coleções 
de 12 componentes curriculares dife-

 As escolas terão duas semanas para avaliar o material aprovado

Domno apresenta com exclusividade 
renomados vinhos da África do Sul
Três vinícolas do continente africano aterrissam no Brasil

A partir de agosto, desembar-
cam no país nove rótulos de dife-
rentes vinícolas da África do Sul. 
A Domno Importadora traz com 
exclusividade para o mercado bra-
sileiro os renomados produtos 
das vinícolas Douglas Green, De 
Grendel e Namaqua. Uma exce-
lente seleção de vinhos brancos 
e tintos, que combinam tradição 
e muita elegância. Com mais de 
350 anos de história, os vinhos 
produzidos na África da Sul con-
quistaram o mundo.  Atualmente, 
o país concentra 100 mil hectares 
de vinhedos e conta com mais de 
600 vinícolas, tornando-se o 7º 
maior produtor mundial de vinhos. 
A África do Sul destaca-se pela uva 
Pinotage, criada em laboratório 
por meio do cruzamento genéti-
co da Cinsault (Hermitage) e Pinot 
Noir, em 1925, e considerada uma 
uva nativa do país. Essa uva resulta 
em um vinho muito elegante, com 
corpo moderado e textura macia e 
aveludada.

Os vinhos produzidos no  con-
tinente africano conseguem reunir 
o melhor do Novo e Velho Mundo 
com estilos que combinam uma 
excelente estrutura e muita elegân-
cia. Tudo isso agora disponível para 
o consumidor brasileiro. 

Localizada na Cidade do Cabo, 
a vinícola De Grendel estreia no 
país com três rótulos. De Grendel 
Viognier é um vinho branco com 
aroma doce de damasco e pêsse-
go, e no paladar apresenta notas 
cítricas. De Grendel Shiraz/Petit re-
vela notas de baunilha e caramelo 
seguidas por nuances de ameixa, 
alecrim e cravo entrelaçadas por 

um sutil toque de pétalas de rosa. 
Um vinho de aroma cativante. No 
paladar mostra a fruta de forma 
suculenta, com destaque para as 
notas de ameixa, cereja negra e 
mirtilo, seguidas por um toque li-
geiramente defumado, suportado 
por taninos marcantes e sedosos.

Outro destaque é o De Gren-
del Shiraz, um vinho grandioso, 
complexo e potente. Notas de pi-
menta branca são permeadas por 
nuances florais e sedutoras notas 
de mocaccino e cravo, precedendo 
um generoso aroma frutado, com 
destaque para cereja negra, mirti-
lo, amora e um refrescante toque 
de alcaçuz. No paladar, mostra-se 
concentrado, com grande equilí-
brio entre fruta e madeira. O ata-
que inicial revela notas de cereja e 
romã, envoltas por taninos macios 
e sedosos, resultando em um lon-
go e suculento final de boca acom-
panhado de delicadas nuances de 
ameixa.

Já a Douglas Green apresenta 
três rótulos: Douglas Green Char-
donnay/Viognier, Douglas Green 
Cinsaut/Pinotage e Douglas Green 
Shiraz. Situada entre as regiões 
de Johannesburgo e Pretoria, na 
província de Gauteng, a vinícola é 
uma das maiores da África do Sul, 
produzindo cerca de 28 milhões 
de litros de vinho por ano. Fun-
dada em 1942, é atualmente uma 
das maiores exportadoras do país. 
O seu vinho branco possui notas 
cítricas de lima, limão e pêssego. 
Já o Cinsaut/Pinotage tem notas de 
cereja e especiarias. O seu Shiraz é 
um exemplar encorpado de tinto, 
maturado em barricas de carvalho.

A vinícola Namaqua foi inau-
gurada em 1947 e é considerada 
uma das maiores produtoras de 
vinhos da África do Sul. No Brasil, 
será possível apreciar três diferen-
tes rótulos da marca. O Sauvignon 
Blanc é um vinho leve e agradável, 
apresentando grande refrescância 
ao paladar. Combina perfeitamen-
te com pratos de massas, queijos 
e mariscos. O Namaqua Pinotage 
apresenta aromas de ameixa, com-
plementados pelo toque do car-
valho e é ideal para acompanhar 
pratos com carne, pizza e queijos. 
Já o Namaque Cabernet Sauvignon 
possui notas de frutas negras, com 
acabamento aveludado. Harmoniza 
bem com pratos elaborados com 
cortes nobres, massas e queijos.

Todos os vinhos chegam ao 
país pela Domno Importadora e 
estarão disponíveis em lojas espe-
cializadas e no e-commerce www.
famigliavalduga.com.br.

Localizada na Cidade do Cabo, a
vinícola De Grendel estreia no Brasil
com três rótulos

rentes, voltadas ao ensino médio. 
As escolas terão duas semanas 

para avaliar o material aprovado nas 
diferentes disciplinas e escolher as 
coleções que mais se adaptam ao seu 
contexto. A distribuição dos livros 
se dará em conjunto pelo MEC, as 
editoras das obras e os Correios. A 
previsão é que o material chegue às 
escolas no começo do próximo ano 
letivo.

Agosto deve ter pelo menos quatro frentes frias
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Polícia Federal investiga indício de fraude em
licitação e sobrepreço na aquisição de uvas

Duas vertentes de denúncias 
ligadas à Embrapa Uva e Vinho leva-
ram a Polícia Federal (PF), Ministério 
Público Federal (MPF) e a Controlado-
ria Geral da União (CGU) a deflagrar  
busca, apreensão e condução coer-
citiva na manhã de quarta-feira (02). 
A Operação, chamada de Liber Pater 
(deus romano da viticultura), teve 
nove mandados de busca e apreensão 
e três mandados de condução coerci-
tiva (sendo que apenas um deles teria 
sido cumprido até o momento), nas 
cidades de Bento Gonçalves, Esteio, 
Vacaria e Farroupilha. Participaram da 
ação cerca de 40 policiais federais e 
seis servidores da CGU.

A Operação apurou fraude na 
aquisição de matéria prima e sobre-
preço na compra de uvas, com o in-
dicativo de que alguns fornecedores 
sejam vinculados a dois servidores da 
Embrapa Uva e Vinho. Três vinícolas 
relacionadas à questão são investiga-
das. “A forma como as uvas foram ad-
quiridas foge do foco de pesquisa da 
Embrapa. Muitas vezes os produtores 
que acabavam fornecendo a uva para 
a Embrapa, quando não havia tido o 

processo de licitação, eram ligados a 
pessoas da diretoria da instituição, o 
que nos despertou o interesse”, ex-
plica o delegado da PF, Eduardo Dal-
molin Bollis. “Nós estamos em uma 
região onde o vinho tem uma impor-
tância singular e queremos saber até 
onde está se dando a devida publici-
dade a esses processos licitatórios, 
ou seja,todos os produtores que 
estariam aptos em participar do pro-
cesso teriam conhecimento dessas 
licitações?A situação sendo executa-
da da forma correta, não aumentaria 
a quantidade de fornecedores e, não 
aumentaria também, a possibilidade 
de ganhos para a Embrapa? Isso é um 
ponto importante”, registra.

O procurador do MPF, Bruno 
Alexandre Götschow, enfatiza que a 
Embrapa é uma empresa de pesquisa, 
e não de produção. “Foi constatada 
compra sem licitação, fraude na licita-
ção, falsidade ideológica. A empresa 
tem um laranja como dono,um casei-
ro, mas é ligada a um dos dirigentes 
da Embrapa. Faz vinificação dentro da 
instituição, e após vende deste vinho, 
por valores abaixo do mercado. Ou 

seja, compra-se a uva acima do pre-
ço mínimo, sem licitação, se vinifica a 
uva e essa uva produzida vendida por 
um preço muito abaixo. Uma cadeia 
de ilícitos que sempre beneficiam as 
mesmas pessoas”, constata.

O segundo foco da Operação é 
o superfaturamento em cinco obras 
de engenharia, com três consultoras 
envolvidas. O estudo da CGU apon-
tou que a Embrapa teria pago valores 
superiores ao correto da licitação. O 
auditor federal do órgão, Cláudio Mo-
acir Marques, informa que a denúncia 
foi recebida de forma anônima. “Fo-
ram cinco obras, que custaram em 

torno de 6,9 milhões de reais, e 790 
mil de sobrepreço”. 

Em nota, a Polícia Federal diz 
que a deflagração da Liber Pater tem 
por objetivo a apreensão de docu-
mentos que “esclareçam e confirmem 
os indícios já obtidos até o momen-
to, além da possibilidade de trazer 
fatos novos à apuração. Os crimes in-
vestigados são fraude à licitação, for-
mação de quadrilha, peculato e falsi-
dade ideológica”. Ainda, segundo a 
nota, “além da apuração no âmbito 
criminal, o Ministério Público Federal 
de Bento Gonçalves conduz inquéri-
to civil para a apuração de eventual 

Polícia Federal investiga fraudes e super faturamento em obras na Embrapa Uva e Vinho
cometimento de atos de improbidade 
administrativa por parte dos empre-
gados públicos envolvidos”.

Em nota oficial, a Embrapa re-
lata que foi informada na manhã de 
quarta-feira (2) sobre a ação. “Desde 
então, os dirigentes da Empresa estão 
acompanhando o desenvolvimento 
da operação e dando amplo acesso 
e apoio às investigações. A Diretoria-
-Executiva da Embrapa determinou 
que gestores das áreas Jurídicas e de 
Compras e Obras se desloquem ainda 
hoje (quarta-feira) para Bento Gon-
çalves para acompanhar e auxiliar as 
investigações.”

Três pessoas foram levadas coercitivamente

Aquisição de uvas com valor acima do mercado e sem licitação é investigada Superfaturamento em obras chega a R$790 mil
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Coordenador das categorias 
de base deixa o Bento Vôlei
Mauricy Jacobs vai comandar o CEFA Marau, que disputará o
Campeonato Gaúcho feminino e a Taça Prata

Desde 1999 presente no Bento 
Vôlei, o coordenador das categorias 
de base do clube, que também de-
sempenhou a fução de auxiliar na 
equipe principal do clube na Super-
liga, Mauricy Jacobs, se desligou do 
clube bento-gonçalvese para assu-
mir o cargo de técnico da equipe 
feminina do Centro de Formação e 
Treinamento de Atletas de Alto Ren-
dimento - CEFA de Marau, novo clu-
be de vôlei do município. Junto com 
a equipe marauense, Jacobs terá a 
missão de conquistar uma vaga à 
Superliga B através da Taça Prata.

O CEFA Marau foi criado em 
abril deste ano, através de um pro-
jeto que contou com a participação 
e a parceria de empresas da cidade 
e do poder público municipal. O co-
ordenador foi cotado para assumir 
o cargo de treinador, o qual está no 

clube desde junho. O projeto do 
clube já almeja patamares maiores 
no primeiro ano. O objetivo princi-
pal do CEFA Marau, que disputará o 
Campeonato Gaúcho e a Taça Prata, 
é participar da Superliga B Feminina 
no próximo ano. 

“Pretendo dar início a um tra-
balho organizado e fundamentado 
para que mesmo quando eu não 
estiver mais lá, o clube continue 
sua trajetória no voleibol de forma 
exitosa. Estou reunindo um grupo 
de atletas de muito boa qualidade 
técnica. Apesar do pouco tempo 
que terei de preparação, para este 
ano pretendo chegar à final do cam-
peonato estadual e tentar obter a 
vaga para a Superliga B nacional”, 
ressalta o novo técnico da equipe.

No Bento Vôlei, Jacobs foi peça 
fundamental para a volta efetiva das 

categorias de base do clube. Como 
coordenador da base, o clube reve-
lou diversos atletas que aos poucos 
foram lançados ao profissional. “O 
Bento Vôlei sempre será meu clu-
be do coração. Foi onde desenvol-
vi meu conhecimento do voleibol 
que hoje posso utilizar em outros 
clubes. Lá, pude participar da co-
missão técnica de uma equipe par-
ticipante da Superliga A, trabalhar 
com um campeão olímpico como o 
Paulão, entre outras coisas.

Enfim, foi o clube que me deu 
todas as oportunidades de conhe-
cimento e crescimento e como 
das outras vezes que me ausentei, 
sempre fui recebido de volta da 
melhor maneira. Tenho certeza de 
que no futuro, estarei trabalhando 
novamente no Bento Volei”, afirma 
Jacobs.

Bento Vôlei pode disputar a Superliga fora de Bento
Equipe tem um mês para conseguir patrocínios e custear todas as
despesas exigidas na competição

O Bento Vôlei não está medin-
do esforços para conseguir jogar 
a Superliga 2017/2018, em Bento 
Gonçalves. Para a disputa da com-
petição o clube firmou uma parce-
ria com o Minas Tênis Clube, que 
irá ceder 12 atletas, viabilizando a 
atuação do Bento na principal com-
petição de voleibol do país. O pro-
blema enfrentado pelo clube, no 
entanto, envolve patrocinadores. 
A direção do clube tem o prazo de 
um mês para chegar ao montante 
mínimo necessário para cobrir to-
das as despesas de infraestrutu-
ra para mandar os seus jogos em 
Bento Gonçalves, caso contrário, 
as partidas poderão ser mandadas 
para outra cidade. 

O clube espera que, com os pa-
trocínios firmados, possa se montar 
um elenco mais competitivo com 
peças pontuais. “A parceria se deu 
com o bom relacionamento e cre-
dibilidade que o clube tem com o 

Minas. Essa parceria se dá principal-
mente ao empréstimo de atletas da 
seleção sub-23 e atletas da equipe 
principal que não são muito utili-
zados. Dentro dessa parceria, tam-
bém fica aberto um quesito de re-
forço da equipe, que é isso o nosso 
objetivo, reforçar essa equipe, não 
ter somente atletas do Minas mas 
também ter atletas pontuais que 
ainda estão no mercado”, ressalta 
o diretor executivo Rafael Dantin, o 
Dentinho. 

Ainda segundo Dentinho, caso 
o Bento Vôlei não chegue ao mon-
tante mínimo, o clube estará aberto 
para encontrar parcerias e levar os 
seus jogos para outra cidade. De 
acordo com o diretor executivo, já 
existe cidades interessadas em re-
ceber os confrontos do clube, mas 
não quis entrar em detalhes sobre o 
município interessado. 

O clube deseja mandar os seus 
jogos em Bento Gonçalves e esta-

rá se mobilizando para chegar ao 
montante mínimo que, de acordo 
com o presidente Romildo Pizzi, 
gira em torno de 600 mil reais, para 
viabilizar a disputa em solo bento-
-gonçalvense. “O nosso objetivo 
é seguir atuando aqui em Bento 
Gonçalves, porém não podemos 
comprometer a gestão do clube e 
realizar gastos que não estão no or-
çamento. Faremos o possível para 
captar os patrocínios necessários e 
manter o voleibol aqui na serra gaú-
cha”, destacou Pizzi.

A Superliga 2017/2018, que 
inicia no mês de setembro, tem 
as seguintes equipes confirmadas: 
Sada Cruzeiro (MG), Funvic Taubaté 
(SP), Sesi-SP, Vôlei Renata (SP), Mon-
tes Claros Vôlei (MG),  Minas Tênis 
Clube (MG), JF Vôlei (MG), Lebes/
Gedore/Canoas (RS), Bento Vôlei 
(RS) e  Copel Telecom/Maringá (PR), 
SESC-RJ campeão da Superliga B, e 
o vencedor da Taça Ouro masculina.

Atletas de Bento conquistam 
bons resultados em mais uma 
etapa da Copa RS
Provas foram realizadas no último final de 
semana, na cidade de Picada Café

Os atletas da Associação Do-
wnhill do Vinho (ADHV) conquis-
taram bons resultados em mais 
uma etapa da Copa RS de Downhill 
2017. No último final de semana, a 
competição foi sediada pelo muni-
cípio de Picada Café, reunindo di-
versos atletas do estado. Ao todo, 
dos dez atletas que representaram 
a ADHV nas provas, três deles con-
quistaram o pódio mais alto da 
competição.

Pela categoria Master B1, Da-
niel Dalcastel se sobressaiu no tra-
jeto de Picada Café, conquistando o 
primeiro lugar na prova. Pela cate-
goria Master C, Lauri Weber subiu 
no pódio mais alto da competição. 
Outro atleta que faturou o título da 
etapa da Copa Sul foi Erik Weber 
na categoria Infanto, terminando a 
prova na primeira colocação. 

Outros atletas da ADHV che-

garam próximos do primeiro lu-
gar e também subiram ao pódio 
nas provas. Na categoria juvenil, 
Erik Weber novamente ficou entre 
os melhores da competição, con-
quistando o 2º lugar; na categoria 
sub-23, Agnes Coinaski, Douglas 
Dalponte e Gabriel Panizzi conquis-
taram respectivamente o 2°, 4° e 5° 
lugar na prova. Felipe Carraro ter-
minou logo depois na 6ª colocação 
e Rômulo Compagnoli na 8ª posi-
ção; na categoria Júnior, Odivan de 
Sordi faturou o 5° lugar e, por fim, 
André Bottega ficou com o vice na 
categoria Master C. 

A próxima competição que a 
ADHV estará disputando será rea-
lizada em Carlos Barbosa, no Dow-
nhill Urbano, nos dias 19 e 20 de 
agosto. A próxima etapa da Copa 
RS será em Erechim, nos dias 2 e 3 
de setembro.

Daniel Dalcastel e Lauri Weber se consagraram campeões na categoria Master

ACBF tropeça em casa e apenas empata
A Associação Carlos Barbosa de 

Futsal (ACBF) não conseguiu avançar 
na tabela de classificação da Liga Gaú-
cha. Na noite desta terça-feira, o time 
laranja esteve três vezes a frente do 
placar, mas não conseguiu evitar o 
empate em 3x3 com a ASIF, na Serra 
Gaúcha.

O início de jogo foi de poucas 
chances de gol para as duas equipes. 
Depois dos 10 primeiros minutos a 
partida começou a ganhar mais emo-
ção. Aos 17, após recuperar a bola, 
Dener fez uma linda jogada, puxou o 
contra-ataque e passou para Mithyuê 
abrir o placar.

Na segunda etapa, o duelo fi-
cou ainda mais movimentado. Aos 
2min40s, Allan marcou o gol de em-
pate. Aos 7, João cobrou uma falta em 
frente a área e colocou a ACBF na fren-
te outra vez. Porém, aos 11, Papão 
deixou tudo igual novamente. Um mi-
nuto depois, Mithyuê fez o segundo 

gol dele no jogo e o terceiro da ACBF.

Lance polêmico
Nos minutos finais, a ASIF pas-

sou a jogar com goleiro-linha e após 
uma jogada de ataque frustrada, o 
goleiro Léo Oliveira recuperou a bola 
para a ACBF e chutou para o gol que 
estava vazio. A bola bateu na trave e 
entrou, mas o árbitro não validou o 
gol. Segundos depois, em um contra-
golpe, a ASIF chegou ao empate com 
o gol de Erickson.

O time laranja está com 20 pon-
tos em 13 partidas. O próximo com-
promisso será no sábado contra a 
Assoeva, em Venâncio Aires, pela Liga 
Nacional de Futsal.

 Equipe empatou em 3 a 3 com a ASIF, 
em jogo disputado em Carlos Barbosa

Crédito: Federação Gaúcha de Ciclism
o

Federação Gaúcha de Ciclismo
Equipe disputará a 4ª rodada da Copa D’Itália 
de Futsal

Depois de quase um mês sem jo-
gos e de muito treinamento, a Escoli-
nha Pé na Bola entra em quadra mais 
uma vez pela Copa D’Itália no próxi-
mo sábado, dia 05, no ginásio muni-
cipal e enfrenta AAV de Veranópolis.

Os duelos iniciam às 9h e são re-
alizados em quatro categorias, sub-9, 
sub-13, sub-11 e sub-15, os professo-
res que estão a frente da escolinha 
convidam a todos que quiserem pres-
tigiar os jogos, a entrada é franca.
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Roubo à residência na Linha Burati
Uma residência foi roubada 

na tarde de segunda-feira (31), na 
Linha Burati. Um casal foi ao local, 
onde uma senhora de 80 anos mora 
sozinha, e perguntou a respeito do 
caminho para a cidade.

Ao verificarem que não havia 
mais ninguém na residência, eles 

anunciaram o assalto.
Durante a ação, a vítima foi 

trancada no banheiro e ameaçada 
com um arma na cabeça. Foram 
roubados um aparelho de televi-
são, um celular, e um computador 
e R$600. Os criminosos fugiram em 
seguida.

Homem preso com moto furtada
Um homem de 32 anos foi pre-

so na madrugada desta quarta-feira 
(02), na Rua São Paulo, no bairro 
Borgo, com uma motocicleta furta-
da que havia sido furtada na terça-
-feira (01).  Uma guarnição do Poli-
ciamento Comunitário do 3°BPAT 
efetuava patrulhamento ostensivo 

quando abordou P.C.L.
Foi constatado ainda no siste-

ma que o homem tem antecedentes 
por furto qualificado em veiculo, 
roubo a residência com lesões, fal-
sa identidade, roubo a motorista de 
táxi, furto arrombamento de resi-
dência e roubo a pedestre.

Moto foi furtada na terça-feira

Homem assassinado no Vila Nova II
Um homem foi assassinado na 

manhã desta quinta-feira (3), na 
Rua Olívia Pelisser, no bairro Vila 
Nova II.

José Alencar Soares de Olivei-
ra, de 51 anos, chegava em casa 
quando foi alvejado por vários ti-

ros, disparados por dois indivídu-
os, que fugiram em seguida.

Vizinhos tentaram socorrer 
Oliveira, que morreu na hora. A 
Brigada Militar foi acionada e iso-
lou o local. Este foi o 13º homicí-
dio de 2017 em Bento Gonçalves.

O homicídio de Oliveira foi o 13º registrado na cidade em 2017

Dois presos por tráfico de drogas
Policiais civis da 1ª Delegacia 

de Polícia prenderam dois homens 
por tráfico de drogas na tarde desta 
quarta-feira (2), através da Operação 
Deck.

Acusados foram presos na Operação Deck

Uma das prisões aconteceu no 
bairro Maria Goreti, próximo aos 
Correios, quando o acusado estava 
fazendo uma tele-entrega de dro-
gas. Já a segunda foi no bairro Vila 
Nova.

Ao todo foram encontradas 24 
buchas de cocaína, além de celulares 
que seriam usados para o tráfico. Os 

indivíduos foram conduzidos à De-
legacia de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) para registro da ocor-
rência e encaminhados ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves. 

A Policia Civil ainda realizou a 
apreensão de dois veículos com pla-
cas de Caxias do Sul, entre eles um 
Escort.

Foram encontradas 24 buchas de cocaína e celulares

Quadrilha que furtava caminhões é 
presa pela Brigada Militar

Policiais militares de Bento Gon-
çalves, Garibaldi, Farroupilha e Caxias 
do Sul prenderam três integrantes de 
uma quadrilha que furtava caminhões 
na tarde de quarta-feira (02). Os cri-
minosos extorquiam os proprietários 
exigindo dinheiro em troca da devolu-
ção dos veículos.

Um caminhão furtado em Gari-

baldi na segunda-feira (31 de julho) 
foi recuperado na ação, além de 
R$3,5 mil, comprovantes de depó-
sito de mais de R$70 mil e celulares 
usados no crime. Um deles, que fazia 
contato com as vítimas, é de Garibal-
di, o outro, um dos líderes, de Farrou-
pilha e o terceiro, de Caxias do Sul. Criminosos extorquiam dinheiro de 

vítimas da Serra Gaúcha

Acidente de trânsito com lesões 
envolvendo veículo furtado

Em patrulhamento de rotina 
nos bairros Conceição e Tancredo 
Neves, na manhã desta quinta-feira, 
(3), a Brigada Militar constatou que 
o condutor de um veículo Gol, pla-
cas de Bento Gonçalves, ao perce-
ber a aproximação da viatura, em-
preendeu fuga.O carro percorreu a 
BR-470, passou pela Rua Guilherme 
Fasolo, bairro Maria Goreti e voltou 
à rodovia, saindo da via em direção 

ao Loteamento Paim, onde perdeu 
o controle e colidiu em uma árvore. 
O automóvel estava em situação de 
furto.

Dois homens e uma mulher, 
que estavam no veículo tiveram le-
sões leves e foram socorridos pelo 
Samu (Serviço de Atendimento Mó-
vel) e encaminhados até o Hospital 
Tacchini, onde permanecem sob 
custódia da Brigada Militar.

Jovem envolvido em acidente na 13 de Maio deixa o hospital
William Salles, um dos jovens 

envolvidos no acidente de trânsito 
ocorrido em 30 de junho, na Rua 13 
de maio, deixou o Hospital Tacchini 

na quinta-feira (3), depois de 34 dias 
internado.

O automóvel onde estava Salles 
e o amigo dele, Luan de Góis, colidiu 

contra o muro de uma residência e 
ambos ficaram internados em estado 
grave. Góis já havia tido alta do hospi-
tal há algumas semanas.



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.
Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (3D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - Todos 
os dias -18h - Dublado
Os humanos estão em guerra com os 
Transformers, que precisam se esconder 
na medida do possível. Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) é um de seus protetores, lide-
rando um núcleo de resistência situado 
em um ferro-velho. É lá que conhece Iza-
bella (Isabela Moner), uma garota de 15 
anos que luta para proteger um pequeno 
robô defeituoso. Paralelamente, Optimus 
Prime viaja pelo universo rumo a Cyber-
tron, seu planeta-natal, de forma a enten-
der o porquê dele ter sido destruído. Só 
que, na Terra, Megatron se prepara para 
um novo retorno, mais uma vez disposto a 
tornar os Decepticons os novos soberanos 
do planeta.
Sala 02
Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (3D) - (Duração 2h14/ Ação 
/ Aventura  - 12 anos) - Todos 
os dias - 21h - Dublado
Depois de atuar ao lado dos Vingadores, 
chegou a hora do pequeno Peter Parker 
(Tom Holland) voltar para casa e para a 
sua vida, já não mais tão normal. Lutando 
diariamente contra pequenos crimes nas 
redondezas, ele pensa ter encontrado a 
missão de sua vida quando o terrível vilão 
Abutre (Michael Keaton) surge amedron-
tando a cidade. O problema é que a tarefa 
não será tão fácil como ele imaginava.
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53(Drama/ Nacio-
nal - 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, vol-
tou 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 03/08/2017 
a 09/08/2017. 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
Em Ritmo de Fuga (2D)
(Duração 1h53/ Ação / Poli-
cial - 14 anos) - Todos os dias 
13:45h - Dublado 
O jovem Baby (Ansel Elgort) tem uma 
mania curiosa: precisa ouvir músicas o 
tempo todo para silenciar o zumbido que 
perturba seus ouvidos desde um acidente 
na infância. Excelente motorista, ele é o 
piloto de fuga oficial dos assaltos de Doc 
(Kevin Spacey), mas não vê a hora de dei-
xar o cargo, principalmente depois que 
se vê apaixonado pela garçonete Debora 
(Lily James).
Carros 3 (2D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias - 16:20h - Dublado 
Durante mais uma disputa eletrizante nas 
pistas, o campeão Relâmpago McQueen 
acelerou demais e acabou perdendo o 
controle. Agora, após ter capotando vá-
rias vezes e quase ter partido dessa para 
melhor, o vermelinho vai ter sua vida alte-
rada para sempre. O acidente foi tão gra-
ve que, com os estragos, McQueen pode 
ter que se aposentar de vez.
Dunkirk (2D) (Duração 
1h47min/ Drama-Guerra/ 14 
anos) - Todos os dias - 18:45 - 
Dublado
Na Operação Dínamo, mais conhecida 
como a Evacuação de Dunquerque, solda-
dos aliados da Bélgica, do Império Britâni-
co 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 destruir um avião ini-
migo, um dia inteiro em alto mar, onde 
o civil britânico Dawson (Mark Rylance) 
leva seu barco de passeio para ajudar a 
resgatar o exército de seu país, e uma 
semana na praia, onde o jovem soldado 
Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar 
a qualquer preço.
Em Ritmo de Fuga (2D)
(Duração 1h53/ Ação / Poli-
cial - 14 anos) - Todos os dias 
21:20h - Dublado 
Sala 02
Planeta dos Macacos: A 
Guerra (3D) (Duração 2h20/  
Ficção científica, Ação, 
Aventura - 14 anos) - Todos os 
dias - 13:45h, 16:20h, 18:45 - 
Dublado - 21:20 - Legendado
Humanos e macacos cruzam os caminhos 
novamente. César e seu grupo são força-
dos 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.

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
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 

Cena do filme Dunkirk 

Cena do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme  Planeta dos Macacos: A Guerra

Cena do filme Meu Malvado Favorito 3
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