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Opinião da Gazeta
Modelo atual do sistema de saúde precisa mudar

Há muito que se discute que 
este modelo de gestão - se é que 
se pode chamar de gestão - está 
falido. Soluções apontadas por es-
pecialistas para resolver as defici-
ências do sistema de saúde passam 
por medidas como a criação de es-
truturas regionais de serviços mé-
dicos e a integração entre as redes 
pública e privada, além de melhoria 
na gestão de recursos.

A necessidade de solucionar 
a crise na saúde está levando ins-
tituições e especialistas a deba-
terem profundamente o assunto.
Embora a conjuntura econômica 
momentânea (esperta-se) imponha 
adversidades, são os problemas es-
truturais que mais preocupam os 
especialistas.

A gestão dos recursos é inefi-
ciente na saúde pública, mesmo em 
bolhas de crescimento econômico, 
e precisa de uma reestruturação.

O caos da saúde pública está 
em todos os lugares desde os 

grandes centros, até a mínima ci-
dade com seus necessários 3 mil 
habitantes. No interior do país, 
os problemas se agravam e a falha 
na prestação do serviço coloca em 
risco a vida de milhões de brasilei-
ros. A solução para alcançar todos 
os usuários é reformar a estrutura 
e logística de atendimento. Apesar 
de o Sistema Único de Saúde (SUS) 
ser alvo de descrença entre muitos 
brasileiros, medidas parecidas já 
deram certo em outras nações.

Em muitos países da Europa, 
os sistemas de saúde foram univer-
salizados para todos os cidadãos.
As taxas de reclamações em países 
como Inglaterra e França são baixas 
e não faltam casos de sucesso. Para 
mudar o rosto da saúde pública no 
Brasil, deve acontecer uma refor-
mulação no funcionamento do sis-
tema.

Criar estruturas de saúde regio-
nais, instituídas de acordo com as 
necessidades de cada região. Hoje, 

os hospitais de referência estão nas 
capitais e as cidades menores ficam  
com a saúde cada vez mais precária. 
Uma das sugestões de especialistas 
seria  agrupar as cidades menores 
e implementar centros de emer-
gência e unidades básicas de saúde 
mais próximas da população. Outro 
ponto grave, que é unanimidade 
entre os especialistas, como os do 
Conselho Federal de Medicina,  é a 
gestão do sistema, que é realizada 
de forma incompetente.

O resultado disto é o caos, 
como acontece aqui em Bento Gon-
çalves e no resto do País.  Saúde 
sem recursos  do município, por de-
cisão do prefeito em exercício, re-
sulta no depoimento dos usuários 
da UBS do centro, retratados nesta 
edição, agravados pela vã tenta-
tiva de funcionários e do próprio 
secretário de saúde do município 
em criar uma realidade mais cor de 
rosa para contar.
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Depois de sofrer redução do efetivo em mais de 50%  nos 
últimos dois anos,  Brigada Militar recebe 20 novos soldados 
Bento Gonçalves recebeu 20 novos policiais nesta semana, que ficarão 60 dias realizando estágio na cidade

A Brigada Militar sofreu uma 
redução de efetivo de mais de 50% 
nos últimos dois anos. A afirma-
ção é do capitão Diego Caetano, 
comandante da 1ª Companhia do 
3º BPAT.

De acordo com ele, o número 
reduzido de policiais é a principal 
dificuldade enfrentada pela Briga-
da Militar.

“Os policiais que estão aqui 
estão se desdobrando para dar 
conta da demanda do 190, mais 

a guarda externa do presídio, que 
é feito pelos PMs”, diz. Nesta se-
mana Bento Gonçalves recebeu 
20 policiais, que realizarão um es-
tágio de 60 dias na cidade. Após 
este período, existe ainda a pos-
sibilidade de todos profissionais 
que participarem do estágio, fica-
rem atuando no município.

“Está fazendo muita força 
para que isso aconteça. Já conse-
guimos fazer a apresentação deles 
na cidade, incursão deles no mu-

nicípio. O interesse é potenciali-
zar a percepção de segurança por 
parte da comunidade e auxiliar na 
redução de crimes. Desde a chega-
da destes novos PMs, foi possível 
notar uma redução de roubos a 
pedestres”, garante.

Ainda segundo o capitão, as 
principais demandas dos policiais 
militares envolve violência domés-
tica, acidentes de trânsito, brigas 
e reclamações por som alto. “Nos 
domingos já chegamos a atender 
dez registros de brigas familiares. 
Nas quintas, sextas e no final de 
semana existe muita reclamação 
por som alto”, acrescenta.

Chegada dos policiais no 
RS

A Brigada Militar já está con-
tando com 1.022 novos soldados 
que estão atuando no policiamen-
to ostensivo. As formaturas deste 
profissionais aconteceram nos 
dias 19, 20 e 21 de julho.

São profissionais que estão 
se submetendo às provas finais 
e concluirão o curso obrigatório 
para que possam começar a atuar. 
Os novos policiais se concentram 
em sua maioria em Porto Alegre e 

na Região Metropolitana, onde há 
índices mais expressivos de crimi-
nalidade.

Aposentadorias
Em média, 1,5 mil policiais 

militares se aposentam a cada 
ano. Em números absolutos, 2015 
foi um ano ainda pior neste senti-
do, com 1.851 aposentadorias.

A reposição de profissionais, 
porém não ocorre no mesmo 
ritmo. No mesmo ano de 2015, 
apenas um brigadiano ingressou 
na corporação. Até setembro de 
2016, foram 180.

Neste mês o Piratini anunciou 
a realização de um concurso para 
contratação de mais 6,1 mil pro-
fissionais para atuar na Segurança 
Pública.

Após o período de estágio, ainda existe a possibilidade dos 20 policiais permanece-
rem atuando na cidade

Brigadianos já fazem a segurança nas principais ruas e praças de Bento 
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A  Terapia Manual como técnica 
não se restringe em apenas reabilitar 
após uma lesão. Poucos entendem a 
que assim como a fisioterapia conven-
cional significa tratamento preventivo 
para garantir a saúde do corpo e a 
qualidade do movimento.  

Técnicas como essa por exemplo, 
são excelentes para a harmonização 
das tensões musculares que todos nós 
sofremos no dia a dia e nas práticas 
esportivas . 

 Uma combinação de técnicas de 
massagens, terapias manuais, apare-
lhagem específica , pilates clínico e 
quiropraxia direcionados conforme a 
necessidade, seja ela terapêutica, pre-
ventiva ou relaxante, assim é a Terapia 
Manual.

 Indicada para dores musculares, 
dores crônicas, dores de cabeça, fibro-
mialgias, contraturas, estiramentos, 
tendinites, entre outros problemas, a 
técnica diminui e elimina as sobrecar-

gas corporais acumuladas em nosso 
dia a dia, produz relaxamento corpo-
ral, diminui o stress e trata as lesões.

 Tenho diversos pacientes com 
dores crônicas, lesões leves e agudas 
e também esportistas que se preocu-
pam em tratar e previnir lesões do 
esporte .  

Qualquer postura errada, modi-
ficação ou alteração no padrão mus-
cular (distensões, torsões, tendinites, 
dor nas costas, dores lombares, torci-
colos etc...) faz com que todo o corpo 
se ressinta. Por isso, a terapia manual 
trabalha o corpo por inteiro. 

 Como grande auxiliar dessa prá-
tica temos o pilates clínico e a reedu-
cação postural . Essas duas vertentes 
devem caminhar juntas para um exce-
lente resultado tanto em atletas como 
com o público em geral . Vale a pena 
conferir . 

Giovani Girardi 166 , em frente 
ao Greppar do Progresso , sala 4.

Aline Rodrigues 

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

Ainda sobre
a Terapia
Manual 

CNH Digital passa a valer a 
partir de fevereiro de 2018

O Ministério da Cidades aprovou 
na terça-feira (25), depois de uma reu-
nião do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), a emissão da Carteira Nacio-
nal de Habilitação Eletrônica (CNH-e). O 
documento, que entra em vigor a partir 
de fevereiro de 2018, vai ter o mesmo 
valor da versão impressa, que continua-
rá valendo normalmente.

O formato digital terá validade por 
meio de assinatura com certificado digi-
tal do emissor ou com a leitura do QR-
Code. Os agentes de trânsito também 
poderão consultar a situação do veículo 
e do condutor no aplicativo, que está 
em fase de testes.

Para emitir a CNH eletrônica, é 
necessário se cadastrar no Portal de 
Serviços do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), por meio de um 
aparelho que permita o uso de certifica-
do digital. O cadastro será ativado por 
meio de um link que será enviado para o 
e-mail cadastrado pelo usuário. O usuá-
rio deverá realizar o login pelo aparelho 
que deseja ter sua CNH digital.

No primeiro acesso ao sistema, 
será necessário criar um PIN para arma-
zenar os documentos com segurança. A 

autenticidade dos dados será verificada 
por meio da assinatura digital do Dena-
tran. Em caso de furto ou perda do apa-
relho no qual os dados estão cadastra-
dos, o usuário deve acessar o Portal de 
serviços do Denatran com o certificado 
digital e solicitar o bloqueio.

AO gerente do Detran de Bento 
Gonçalves, Hermes Barbosa Pacheco, 
diz que a única diferença, na prática, é 
que a pessoa não pagará multa se não 
estiver com a carteira tradicional. “Será 
possível apresentar apenas o documen-
to de habilitação digital. Sinceramente 

não sei até que ponto é vantagem e 
necessária essa mudança”, diz. Pacheco 
questiona ainda o método para evitar 
falsificações.

“Na era da informática, em que 
existe tanta evolução , acredito que seja 
mais fácil falsificar uma CNH digital que 
o documento tradicional”, afirma.  

Segundo informações do Detran, 
atualmente o valor para ter a carteira de 
habilitação para moto é de R$ 1815,82, 
apenas para carro é de R$ 2115,62 e 
para ter o documento válido para carro 
e moto é de R$ 3338,34. 

CNH vai ser acessada através de um aplicativo de celular

Governo prorroga prazo para saque do FGTS
O presidente Michel Temer 

editou nesta quarta-feira (26), o de-
creto que prorroga o prazo para o 
saque das contas inativas do FGTS 
(Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço) até o fim de 2018. O prazo 
inicial era até a próxima segunda-

-feira (31).
 O governo estimou que a libe-

ração tem o potencial de movimen-
tar cerca de R$ 40 bilhões na eco-
nomia. A Caixa Econômica Federal 
informou no início da semana, que 
já pagou R$ 42,8 bilhões em saques 

de contas inativas do FGTS, equiva-
lente a 98,3% do montante possível 
de retirada.

 O recurso está liberado para 
os trabalhadores que tiveram con-
tratos de trabalho encerrados até 
31 de dezembro de 2015.

Abono salarial 2016 já está sendo pago pela Caixa
A Caixa Econômica Federal iniciou 

nesta quinta-feira (27) o pagamento do 
Abono Salarial calendário 2017/2018, 
ano-base 2016. Os pagamentos serão 
efetuados conforme o mês de nasci-
mento do trabalhador, começando com 
os nascidos em julho. Os beneficiários 
deste mês, titulares de conta individual 
na Caixa com saldo acima de R$ 1,00 e 
movimentação, terão crédito automáti-
co no dia 25 de julho.

Os valores do benefício variam de 
R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tem-

po de trabalho durante o ano de 2016. 
Os recursos ficarão disponíveis ao tra-
balhador até 29 de junho de 2018.

Tem direito ao benefício quem 
está inscrito no Programa de Integra-
ção Social (PIS) ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) há pelo menos cinco 
anos, que trabalhou formalmente por 
pelo menos 30 dias em 2016, com re-
muneração mensal média de até dois 
salários mínimos.

Os trabalhadores que não sacaram 

até dia 30 de junho o Abono Salarial 
calendário 2016/2017, ano-base 2015, 
também terão nova oportunidade para 
receber o benefício. Para eles, o valor 
estará disponível para saque de 27 de 
julho a 28 de dezembro de 2017.

O trabalhador interessado em 
saber se tem direito ao abono salarial 
ano base 2015 pode acessar o site. In-
formações também podem ser obtidas 
pelo telefone 158 da Central de Aten-
dimento Alô Trabalho do Ministério do 
Trabalho.

Copom reduz taxa da Selic para 9,25%
O Comitê de Política Monetária 

(Copom), do Banco Central, reduziu 
na quarta-feira (26), pela sétima vez 
consecutiva, a taxa básica de juros 
da economia, a Selic. O corte foi de 
1 ponto percentual, levando a taxa 
de 10,25% para 9,25% ao ano.

A Selic não ficava em um dígito 

desde novembro de 2013. As proje-
ções para o fim de 2017 estão em 
8%. O Banco Central projeta que le-
var adiante as reformas econômicas 
e realizar os ajustes necessários, 
principalmente no âmbito fiscal e 
creditício, é o caminho para reduzir 
a taxa de juros estrutural. Segundo 

o comunicado, o cenário externo 
também tem se mostrado favorável, 
com uma recuperação gradual da 
atividade global, sem pressionar as 
economias avançadas.

Isso contribui para manter o 
interesse pelo risco com relação às 
economias emergentes.

Frente deve combater comércio irregular na cidade
O comércio irregular é um as-

sunto debatido há tempos e preju-
dica a arrecadação de impostos. Se-
gundo o Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (Etco), a prática movi-
mentou R$ 848,07 milhões em Bento 
Gonçalves. Já, em todo o território 
nacional, o montante é de R$ 983 
bilhões, e, estadual, R$ 52,7 bilhões. 
Para tentar combater o problema na 
cidade, foi criada uma Frente Parla-
mentar de Combate à Informalidade, 
na Câmara Municipal da cidade, na 
última quarta-feira (26), através da 
Resolução nº 203/2017.

O presidente da Frente, o vere-
ador Rafael Pasqualotto,ressaltou a 
importância do combate, porque o 
vendedor ambulante necessita dos 
serviços essenciais prestados pelo 
poder público e sustentados pela 
arrecadação de tributos. “Com a di-
minuição das receitas públicas pro-
venientes dos impostos, que não são 
pagos por quem pratica o comércio 
informal, essa mesma pessoa pode 
sofrer, por exemplo, com uma preca-
rização nos serviços de saúde quando 
deles precisar”, afirmou.

O secretário municipal de De-

senvolvimento Econômico, Sílvio 
Bertolini Pasin, salientou que a pasta 
incentiva alternativas para o traba-
lhador que deseja ser microempre-
endedor.  “Precisamos trabalhar para 
dar uma melhor sustentabilidade e, 
principalmente, uma melhor condi-
ção de vida a todos os nossos cida-
dãos”, analisou. Apesar da criação da 
Frente, por volta do meio-dia desta 
quinta-feira (26), a Gazeta flagrou um 
ambulante que vendia antenas de 
televisão digital no calçadão da Rua 
Marechal Deodoro, próximo à Prefei-
tura Municipal.
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Procon pede comprovação de compras 
de combustíveis de postos de gasolina 
Órgão enviou cerca de 25 ofícios, e postos têm menos de dez dias para responder

O Procon de Bento Gonçalves en-
viou cerca de 25 ofícios para postos de 
combustíveis da cidade com pedido de 
informação sobre valores de combustí-
veis, além de pedir as últimas três notas 
de compra. De acordo com o coorde-
nador do Procon, Maciel Giovanella, o 
órgão já havia realizado o encaminha-
mento do oficio antes da divulgação do 
novo aumento.

“Com base nos últimos aumentos 
de combustível que estavam aconte-
cendo aqui na cidade, o Procon encami-
nhou esse pedido de informação. É im-
portante frisar que não houve casos de 
denúncias por parte da população”, diz.

Giovanella diz ainda que se hou-
ver estabelecimentos que não estejam 
dentro da lei serão notificados para ade-
quação de preço. Os postos de combus-
tíveis têm menos de dez dias para apre-
sentarem os resultados para o Procon.

A polêmica do último au-
mento

Com o reajuste do PIS/Cofins, a 
alíquota sobre o litro de gasolina havia 
quase dobrado, de R$ 0,38 para R$ 0,79 
por litro. Havia a expectativa de que o 
litro da gasolina subiria até R$ 0,41, mas 
os postos aplicaram aumentos superio-
res. Segundo Giovanella, no entanto, 
os postos de Bento estariam cobrando 
0,41 centavos a mais. Apenas no pri-
meiro semestre deste ano, aconteceram 
mais de cinco aumentos no valor da ga-
solina. 

Com relação ao diesel, a alíquota 
foi de R$ 0,248 para R$ 0,4615 centavos 
o litro nas refinarias, que podem repas-
sar o valor integral ao consumidor. No 
etanol, o PIS/Cofins para as distribuido-
ras, que estava zerado, passou para R$ 
0,1964 centavos por litro.

O objetivo do decreto presidencial 
era gerar uma arrecadação extra de 10,4 

bilhões de reais neste ano para cobrir o 
rombo nas contas públicas. A medida foi 
adotada para cumprir a meta definida 
para 2017 de déficit primário de 139 
bilhões de reais. Nos cinco primeiros 
meses do ano, o rombo acumulado já 
estava em 34,984 bilhões.

Governo derruba decisão de 
juiz e mantém alta de impos-
to sobre
combustíveis 

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região decidiu anular nesta quarta-feira 
(26) a decisão liminar que suspendia o 
aumento de impostos sobre os com-
bustíveis. A decisão do desembargador 
Hilton Queiroz, presidente do tribunal, 
atendeu a um recurso da AGU (Advoca-
cia-Geral da União).

30 postos de combustíveis são autuados no RS
Auditores-fiscais da Superintendên-
cia Regional do Trabalho no Rio 
Grande do Sul (SRT-RS) autuaram 
30 postos de combustíveis no esta-
do por descumprimento de normas 
de segurança no descarregamento 
dos caminhões-tanque.
As operações, que tiveram início 
em fevereiro, foram motivadas pelo 
risco grave e iminente à saúde e 
integridade física de frentistas e ge-
rentes de pista que realizam o des-
carregamento de combustível nos 
postos. Os auditores verificaram que 
havia risco de queda dos trabalha-
dores dos caminhões.

Segundo a fiscalização, os postos fo-
ram autuados por descumprimento à 
NR-35, norma que trata do trabalho 
em altura. Durante as ações, também 
foram constatados casos de ausência 
de exames periódicos obrigatórios para 
quem trabalha em exposição ao benze-
no, conforme prevê a NR-9.
Segundo o auditor-fiscal Guilherme 
Candemil, foram lavrados mais de 300 
autos de infração. “Alguns postos já 
foram desinterditados por terem elimi-
nado o grave e iminente risco, além de 
se comprometerem a implementar me-
didas para acabar com o trabalho em 
altura no prazo de 12 meses”.

Candemil acrescenta que “os tra-
balhadores responsáveis pelo des-
carregamento de combustível de-
vem passar por treinamento, e os 
caminhões precisam ser adapta-
dos com sistema de guarda-corpo 
e rodapé enquanto o trabalho em 
altura não for eliminado completa-
mente”.
Está prevista para o dia 4 de agos-
to uma reunião entre a SRT-RS e 
o Sindicato de Postos Revendedo-
res de Combustível para tratar da 
adequação do descarregamento 
de combustível dos caminhões-
tanque.

O bloqueio da alta dos impostos 
não havia começado a valer na prática, 
pois a AGU não foi notificada sobre a 
liminar. Na última quinta-feira (20), o 
presidente Michel Temer assinou de-
creto aumentando as alíquotas de PIS/
Cofins sobre combustíveis para ajudar 
no cumprimento da meta para as contas 
públicas. Na terça-feira (25), em deci-
são provisória, o juiz substituto Renato 
Borelli, da 20ª Vara Federal do DF, ha-
via congelado os efeitos do decreto em 
todo o país. 

A suspensão do aumento de impos-
tos havia sido determinada após uma 
ação popular ajuizada pelo advogado 
Carlos Alexandre Klomfahs. A AGU re-
correu, alegando que o governo deixa-
ria de arrecadar R$ 78 milhões por dia 
caso a liminar fosse mantida. 

Indústria metalmecânica tem
crescimento de 8.9% nas exportações
Apesar do número positivo, vendas tiveram 
queda de 16% no período analisado

A indústria metalmecânica 
apresentou um aumento de 8,9% 
nas exportações no primeiro semes-
tre de 2017, em relação ao mesmo 
período de 2016, segundo o presi-
dente do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Bento Gonçalves 
(SIMMME), Juarez Piva. No entanto, 
as vendas do setor tiveram uma 
queda de 16% na mesma compara-
ção. Os países que mais importam 
são da América do Sul, tais como 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolí-
via e Peru.

Canadá e Estados Unidos tam-
bém figuram no ranking, embora 
com menor expressão. “Ainda bem 
que temos a exportação, caso con-
trário, não sabemos o que seria, até 
porque julho deste ano já está pior 
que o do ano passado”, lamenta. 
Entre os produtos mais exportados, 
está a máquina de envase.

Para Piva, a possibilidade de 
entrar no mercado da América do 
Norte representa uma possível ex-
pansão para o mercado europeu. 
“Na Comunidade Europeia acredito 
que será possível fazer acordo, já 
na Ásia é mais difícil, porque, dife-
rente do Brasil, os Tigres Asiáticos 
desenvolveram muito de 2002 para 
cá. Mesmo assim, a previsão não 
só para o segundo semestre, assim 
como para o próximo ano, caso se 
mantenha o valor do real, é que a 
exportação continue crescendo”, 
projeta.  Apesar do fato positivo, o 
presidente relata que a economia 
nacional é influenciada pela crise 

política, por isso está difícil passar 
pela situação atual. “Continua clara-
mente um país sem rumo para sair 
da situação em que nos encontra-
mos.”, opina.

Outra questão vista com bons 
olhos por Piva é em relação à nova 
reforma trabalhista, que acredita 
ajudar na retomada econômica. “Vai 
ter uma mudança de comportamen-
to e entendimento muito maior do 
que a gente imagina hoje. Pessoas 
com experiência e que possuem 
qualificação vão poder contribuir 
em mais que um lugar. Além disso, o 
trabalhador vai poder trabalhar, por 
exemplo, de segunda a quinta-feira, 
em dias que mais tem demanda, e 
folgar na sexta-feira”, avalia.

Juarez Piva, presidente do SIMMME,  
lamenta a atual situação política do país 
que freia a retomada econômica

Indústria é influenciada pela crise na política nacional

Giovanella diz ainda que se houver estabelecimentos que não estejam dentro da lei 
serão notificados para adequação de preço
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Curso aprendiz na construção 
abre nova turma

A Ascon Vinhedos e o Senai 
Cetemo recém formaram mais 
nove jovens e iniciaram uma nova 
turma do Aprendiz na Construção. 
Mais uma edição do curso de Edi-
ficador Predial começou nesta se-
mana no Senai Cetemo.

Totalmente gratuito e com 
benefício financeiro, o curso de 
Edificador Predial – AIB ocorre 
de segunda-feira à sexta-feira, 
das 13h30min às 17h30min. Na 
primeira aula os jovens serão aco-
lhidos e receberão informações 
sobre o conteúdo do curso e polí-
ticas internas, além de conhecer a 
estrutura do Senai-Cetemo.

Ao final do curso de 1200 ho-
ras/aula, totalizando 18 meses, 
os jovens estarão aptos para tra-
balhar na construção civil após 
receberem aulas teóricas e práti-
cas em planejamento, práticas de 
carpintaria, técnicas de alvenaria, 
concretagem, revestimentos, ins-
talações elétricas e hidráulicas.

A formatura da segunda tur-
ma ocorreu no dia 30 de junho, às 
19h30min, no Auditório do Insti-
tuto Senai de Tecnologia em Ma-
deira e Mobiliário. O objetivo do 
Aprendiz na Construção em Ben-
to Gonçalves visa principalmente 
atender a demanda por mão de 
obra qualificada do setor da cons-
trução civil na cidade e região.

 Também atende a Lei 
10097/2000 que determina que 
todas as empresas de médio e 
grande porte contratem um nú-
mero de aprendizes equivalente 
a um mínimo de 5%, a partir de 7 
funcionários, e um máximo de 15% 
do seu quadro de funcionários 
cujas funções demandem forma-
ção profissional.

Para o presidente da Ascon 
Vinhedos, Andrey Arcari, além de 
auxiliar a desenvolver habilidades, 
o programa contribui para que os 
jovens se tornem profissionais de 
qualidade, preenchendo uma de-
manda existente nas empresas. 

O curso será de 1200 horas/aula, 
totalizando 18 meses

Uergs abre processo seletivo 
para contratar professores

A Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs) está com inscri-
ções abertas para o processo seletivo 

simplificado de contratação de quinze 
professores substitutos, ou seja, com 
contratos temporários, para substituí-

rem docentes em licença, aposentados 
ou que pediram demissão.

As vagas são para as unidades de 
Caxias do Sul, Cruz Alta, Frederico Wes-
tphalen, Guaíba, Montenegro, Porto 
Alegre, Santana do Livramento e São 
Francisco de Paula, e exigem mestrado 
ou graduação, dependendo da área, 
para carga horária de 40h/semanais. 
Os contratos terão duração inicial de 
um ano com início a partir de outubro. 
As inscrições estarão abertas até 5 de 
setembro e poderão ser realizadas na 
Reitora da Uergs, em Porto Alegre, ou 
por Sedex. A remuneração varia entre 
R$ 5.237,57 a R$ 7.668,21. Para os in-
teressados, é possível acessar o edital 
através do link: www.uergs.rs.gov.br/
processo-seletivo-professor-substituto.As vagas exigem mestrado ou graduação, dependendo da área

Inscrições para o Encceja abrem em 7 de agosto
O Exame Nacional para Certifi-

cação de Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) é um exame gra-
tuito e de participação voluntária 
ofertado aos jovens e adultos resi-
dentes no Brasil e no Exterior que 
não tiveram oportunidade de con-
cluir seus estudos em idade própria. 
O edital foi publicado na segunda-
-feira (24).

A prova é destinada ao público 
com no mínimo 15 anos completos 

na data da prova para o Ensino Fun-
damental e 18 anos para o Ensino 
Médio.

Na  prova do Ensino Fundamen-
tal, serão formuladas questões das 
disciplinas da Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira Moderna, Artes, 
Educação Física e uma proposta de 
Redação; Matemática, História, Ge-
ografia e Ciências naturais. Já para a 
prova do Ensino Médio: Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias e uma 

proposta de Redação; Matemática 
e suas Tecnologias; Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias; e Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias.

As inscrições vão de 7 a 18 de 
agosto, Em Bento Gonçalves, as 
provas vão ser aplicadas no dia 8 
de outubro, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul (IFRS). O edital 
está disponível no link: http://por-
tal.inep.gov.br/web/guest/encceja
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(4) Vendo moto 
CG 125 Titan, 
2003. Valor R$ 
3.000,00. Inte-
ressados tratar 
pelo fone: (54) 
9636-3320.

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

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

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

(2) 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.

(3) Vendo 
a p a r t a m e n -
to no bairro 

Progresso, ao 
lado do Colé-
gio Mestre. De 
02 dormitórios,  
com 75m² de 
área privada. 
Cozinha, sala 
com sacada, 
banheiro, área 
de serviço se-
parada da co-
zinha, semi 
m o b i l i a d o , 
com garagem.
Edifício Mo-
rada das Flo-
res. Valor R$ 
245.000,00 . 
Estudo pro-
posta e acei-
to veículo  no 
negócio de 
meu intreres-
se. Fone para 
contato (54) 
98134.3424

(4) Vendo 
apartamento 
no Bairro São 
Francisco, pró-
ximo a praça 
Vico Barbieri, 
com 2 quar-
tos, cozinha 
americana, 2 
garagens, la-
reira, churras-
queira, porce-
lanato, gesso, 
laminado nos 
quartos, espe-
ra para split, 
gás individual, 
posição Leste/
Norte, terraço 
exclusivo com 
100m². Entre-
ga em dezem-
bro de 2014. 
Prédio reves-
tido em pas-
tilha e salão 
de festas. R$ 
350.000,00 . 
Aceito imóvel 
de menor va-
lor. Fone: (54) 
8128-5535.

(4) Vendo 
Apartamento 
na planta no 
último andar 
(8º Andar) com 
173,51m² pri-
vativos no Hu-
maitá edifício 
Pedro Rosa 
com 3 vagas 
para garagem, 
com 1 suíte 

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

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

(4) Apartamen-
to no centro na 
Rua Saldanha 
Marinho703. 
Com 82,42m², 
prédio com 
6 unidades. 
Valor R$ 
175.000,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9905-3135.

(4) 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 

(3) 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

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

(4) Vendo 2 
pneus meio 
uso para ca-
minhão me-
dida 700/16 
liso em bom 
estado. R$ 
280,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9604-8686.

(3) Vendo 
capa para mo-
tocicleta, femi-
nina tamanho 
médio, marca 
rebelli nova e 
leve, com si-
nalizador va-
lor R$ 100,00. 
Fone: (54) 
9995-2520.

(4) Vendo DVD 
Pioneer avh - 
5480 BR com 
tela retrátil de 
7”, entrada 
para câmera 
de ré, com 02 
meses de uso 
e na garantia. 
Valor 800,00 
n e g o c i á v e l . 
Tratar com 
Everton (54) 
8114-1444.

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

(3) Vende-se 
um capace-
te preto, ta-
manho gran-
de. Valor R$ 
50,00. Fone: 
(9155-2607.

(3) 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) Vendo bota 
para moto es-
portiva exus-
tar semi-nova 

Carta de
crédito caixa,
contemplada 
para imóvel.

Crédito 
227.311,00 
já tem pago 
25.000,00 

parcelas no valor 
de 1.527,00, 

estudo trocas. 
Fones para
contato:

051 980555703
051 3523 3351

Casa grande de 3 quatros, no 
centro (rua Assis Brasil, perto 

da Unimed), com sala, cozinhas 
e banheiro grandes. Jardim na 

frente do terreno.  R$ 1.200 
mensais. Direto com o proprietá-
rio+ caução de 3 meses do valor 

de aluguel. Tratar  pelo 
fone 991038357, com Ildo.

Alugo casa

(2) Alugo 
quar to /coz i -
nha e banhei-
ro com mobi-
lia, incluindo 
frigobar, máq. 
lavar roupas, 
antena p/ TV,  
internet opcio-
nal. Instala-
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. 

(2) Alugo con-
jugado quarto/
ozinha e ba-
nheiro, para 1 
pessoa. Mobi-
liado, incluin-
do maquina de 
lavar, frigobar, 
antena UHF, 
internet op-
cional, cama, 
cozinha etc. 
Conta RGE. 
Local p/ moto. 

com raspado-
res, Nº 45 BR. 
Valor R$ 
300,00. Fone: 
(54) 9106-
8991.

(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 : 
99694261 com 
Tiago.

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

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

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

Tranquilidade 
e privacidade 
localizado pró-
ximo a FER-
VI-UCS. em 
B.Gonçalves. 
Tel.34513716 
ou 34511727.

(4) Alugo kit-
net com quar-
to separado, 
de 30m, sem 
condomínio, 
sem IPTU, 
contato pe-
los fones (54) 
3454.3922 ou 
99204 .2481 

(4) Alugo 
a p a r t a m e n t 
de 01 quarto, 
sala, cozinha, 
banheiro, área 
de serviço, 
com sacada, 
sem condo-
mínio e sem 
IPTU. Tratar 
pelo fone (54) 
3454.3922 ou 
99204 .2481 

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

(4) 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.

(2)  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

(3) Alugo 
casa parte su-
perior com 3 
quartos, sala, 
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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.

(3) Alugo 
porão: cozi-
nha, 1 quar-
to, área de 
serviço, ba-
nheiro. Bairro 
Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 
99991.9454 
ou 992125781

(3) 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. 

(3) 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. 

(3) 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.

(3) 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

(3) 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 

sem garagem. 
Valor 550,00 
i n t e r e s s a -
dos entrar em 
contato 054-
99654-5963

(2) Alugo parte 
inferior no bair-
ro Zatt, 1 dormi-
tório, banheiro, 
sala e cozinha 
integrados. Va-
lor R$ 300,00, 
com Anderson 
9144-5568

(2) Alugo parte 
inferior de uma 
casa alvenaria 
com possibili-
dade de trans-
formar em 03 
quartos, com 
garagem, no 
bairro Barra-
cão. Valor R$ 
390,00. Fone: 
(54)9972-4342.

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

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

9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina 
ou Alex.

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

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

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

(3)Alugo casa 
parte inferior 
nova 1º aluguel 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, 
sem garagem. 
Valor 600,00 
i n t e r e s s a -
dos entrar em 
contato 054-
99654-5963. 

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

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

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

(3) 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

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

(2)Alugo casa 
parte inferior 
no bairro Gloria 
com sala e co-
zinha conjuga-
da, 2 quartos, 
banheiro, areia 
de serviço, 

(4) Alugo par-
te inferior de 
uma casa al-
venaria com 
possibilidade 
de transfor-
mar em 03 
quartos, com 
garagem, no 
bairro Barra-
cão. Valor R$ 
390,00. Fone: 
( 5 4 ) 9 9 7 2 -
4342.

(4) Alugo par-
te térrea para 
casal sem fi-
lhos, com dois 
dormitórios, 
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 

(2) 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 

(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-

(2) 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

(3) Vendo 
casa Praia 
Estrela do 
Mar/ Tor-
res, 150m da 
praia, R$ 160 
mil e terreno 
pronto para a 
construção, 
escri turado. 
R$ 65mil, 
fone: 9863-
8556.

(3) VENDO 
CASA Praia 
Estrela do 
Mar/ Tor-
res, 150m da 
praia, R$ 160 
mil e terreno 
pronto para a 
construção, 
escri turado. 
R$ 65mil, 
fone: 9863-
8556

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

(3) 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.

(3) 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

(2) 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.

(2)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 

(3) 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 

b inar.Fone: 
5 4 . 3 0 5 5 -
2883, 9693-
2001 ou 
9997-2883 , 
com Carolina 
ou Alex.

rolina

(2) Tenho par-
te inferior de 
uma casa para 
alugar, com 2 
quartos sala e 
cozinha con-
jugados e ba-
nheiro. Tratar 
com Zeli, fone 
(54) 9974-0063 
bairro São 
Francisco.
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Bairro Poma-
rosa II. Valor 
R$ 80 mil à 
vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(3) Vendo 
ou troco por 
casa em Ben-
to Gonçalves, 
sítio com to-
das as ben-
feitorias mais 
300 pés de 
mudas frutí-
feras, mais 
de 10 caixas 
de abelha 
em produção, 
mais 4.000 
pés de pinhei-
ros, escritura, 
luz e água.

(3) 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 (54) 
996315029

(3) 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

(3) 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

(2) 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

(2) 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 -
to whats: 
54996451334 
o u 
999930009. 

(2) 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

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

(3) 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 

(3) 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

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

(3) 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.

(2) 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 . 

(32) Vendo 
terreno, rua 
Natalina San-
drin Zanetti 
bairro Imi-
grante final de 
rua, 467m². 
Valor R$ 
140,000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 11 3 - 2 4 11 , 
falar com Ro-
berto.

(32) Vendo 8 
hectares de 
terra próximo 
a barragem 
de Veranó-
polis. Aceito 
carro na tro-
ca. Valor do 
hectar R$ 

(2) 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

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

(3) Vendo 5 ca-

2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9914-9379 . 

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

(3) Vendo 
meio hectar 
na linha zemi-
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.

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

(4) Vende-se 
propriedade 
com casa de 
alvenaria de 
70 m² com luz, 
água potável, 
açude e terra 
cultivada. Lo-
calizada no 
município de 
Boa Vista do 

Sul. Conta-
to:9610-4693 

(2) 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 . 

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

(2) 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

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

(2) 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 

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

(2) Vendo fo-
gão 6 bocas 

Continental, R$ 
100,00. Conta-
to pelo fone 54 
3452.2777

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

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

(2) 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  

(2) 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 

(2) Vendo 
i m p r e s s o r a 
multifuncional 
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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 
mesa usada 
com rodas 
imbuia. R$ 
40,00. Conta-
to pelo fone 
991462104 

(1) Vendo ber-
ço americano 
(cama/berço), 
Cor bege, 
1.71 x 0.73. 
Com vários 
níveis de altu-
ra. R$190.00. 
Tratar 99982-
2222. 

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

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

( 3 ) C o m -
pro esco-
ras novas 
ou usadas, 
3,5 compri-
mento. Fone: 
9 9 8 2 - 2 2 2 2 

( 3 ) V e n d o 
aparelho de 
nebulização 

Cumpom de desconto
Para novos assinantes

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

inalar com-
pact  usado, 
em bom es-
tado,  valor 
80,0 – tratar 
99197-7163 

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

( 4 ) V E N D O 
armário de 
madeira duas 
portas infe-
riores e duas 
portas supe-
riores, bom 
estado R$  
150,00, um 
balcão de ma-
deira 4 portas 
com gave-
tas R$80,00 
mesa de 
madeira de 
6 lugares 
R$180,00  te-
lefone para 
contato TRA-
TAR pelo fone 
54 96090023 

(3) Vendo 
camisa para 
bike com 3 
bolsos trasei-
ros tamanho 
GG, usada 
apenas uma 
vez R$100,00  
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(3) Vendo 
bermuda ci-
clismo nova 
tam. GG-
Nunca usa-
da R$90,00.
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373 

(4) Vendo 
b r i n q u e d o s 
para menino , 
ótimo estado, 
Valores de 
R$ 3,00, 5,00 
10,00 , 15 e 
R$ 20,00 fone 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 

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

(2) Vende-
-se mercado 
em Cotiporã, 
boa localiza-
ção, ótima 
clientela, bar-
bada. Tratar 
pelo fone (54) 
99626-8735 

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

(2) Compro 
botijão de gás 
de 13kg, tra-
tar pelo fone 
(54) 99915-
2783

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

(2) Vendo 
Rack para 
Fiesta (to-
dos) em óti-
mo estado.  
De alumínio. 
Não enferru-
ja R$240,00. 

Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(2) Vendo ca-
pacete preto 
e vermelho 
com viseira. 
Capacete de 
boa qualida-
de, usado 
poucas vezes 
R $ 1 5 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(2) Vendo as-
sento e en-
costo com 
bolinhas de 
madeira para 
carro ou ca-
deira. Muito 
bom para a 
circulação e 
coluna. Novo 
R$75,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373

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

(2) Vendo Co-
fre antigo com 
70 cm. de al-
tura interna. 
Func ionan -
do tudo, com 

chave, segre-
do R$650,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(2) Vendo 
óculos de sol 
Mormaii Mo-
delo ACQUA 
na cor verde.
Ótimo estado 
e pouco uso. 
Acompanha 
estojo origi-
nal R$140,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(3) Vendo 
barra olímpi-
ca de 2,2 me-
tros. Pesa 20 
kg Possui ro-
lamentos e é 
cromada. Pro-
duto semi novo 
R $ 7 5 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(2) Vendo 
buzina anti-
ga 3 corne-
tas. Possui 
compressor. 
Completinha 
R $ 1 2 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

( 3 ) V e n d o 
persiana pe-
quena com 
pouco uso. 

Larg. 70 cm 
e compr. 120 
cm R$60,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373 

(3) Vendo fita 
Anti-furo para 
bike aro 26 
ou 29. Nun-
ca utilizadas 
R $ 4 5 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373 

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

(4)Vendo 2 
sacos de 20 
kg cada, de  
rejunte para 
piso e azule-
jo, portokol, 
bege claro, 
valor total 
50,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163 

(3) Vendo 
escoras de 
e u c a l i p t o 
pela meta-
de do pre-
ço. Diversos 

(2) 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,  marca 
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 
po legadas , 
usado, Phi-
lips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163 

(3) Vendo 
televisor 29 
po legadas , 
usado, Sony, 
em bom es-
tado, valor 
180,0 - tra-
tar pelo fone 
(54 )99197 -
7163

(4) Vendo 
cafeteira elé-
trica usada 
marca ele-
trolux azul 
bic, em bom 
estado, valor 
60,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

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

t a m a n h o s . 
Contato pe-
los fones: 54 
999919454 ou 
992125781

(4) Vendo 
churrasquei-
ra elétrica 
marca Arke. 
Semi nova , 
com os es-
petos , tratar 
9 9 1 4 6 4 5 5 8  
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(2) Pinto qua-
dros decorati-
vos, óleo sob 
tela, aceito 
encomendas. 
P a i s a g e n s , 
animais, retra-
tos, realismo. 
Com ou sem 
moldura, Va-
lores a partir 
de R$ 35,00. 
Encomendas 
pelo fone (54) 
99689.3889 
ou email: 
kaah_bl@hot-
mail.com

(2) 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-
renciamento 
de sites e de 
mídias so-
ciais. Preço 
justo e dife-
renciado de 
trabalho autô-
nomo. Envio 
portfólio e faço 
o r ç a m e n t o 
sem compro-
misso. Con-
tato pelo 54 
99689.3889 
ou 54 
99931.0040

(3) Faço servi-
ço de pedrei-
ro, azulejista 
em geral. Fa-
lar com Erni 
pelo Tratar 
pelo fone (54) 
(54) 9957-
1881.

( 3 ) 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

( 2 ) O f e r e ç o 
trabalho como 
diarista, babá 
e cuidado-
ra em hos-

pital. Conta-
to pelo fone 
99311492

(4)Traba lho 
de pedreiro, 
ca rp 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

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

(2) 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 

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

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

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

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

(2) Faço lim-
peza comer-
cial, todos os 
dias da se-
mana. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 9 6 9 - 6 4 3 3 , 
falar com Fa-
biele.

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

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

(2) Aulas 
par t icu lares 
de portu-
guês contato: 
84063686

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

(2) Procuro 
serviços como 
c o z i n h e i r a , 
auxiliar de 
cozinha, ven-
dedora ou de 
limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefo-
ne 54 9705-
1365, com Ita-
mar

(2) 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 

(2) 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

(2) Vendo 
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

com Eronita.

(3) 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

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

(2) Faço ser-
viç3 de fa-
xineira, tra-
tar pelo fone 
5491436538 
com Nilde.

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

(3) Procuro 
diarista com 
exper iênc ia 
em serviços 
gerais domés-
ticos, interes-
sadas entrar 
em contato 
pelo endereço 
Rua Plauto de 
Abreu N:121 
bairro Santo 
Antão falar 
com Simone.

(2) Fisiotera-
pia domiciliar 
ratamento de 
lesões trau-
mato ortopé-
dicas, pós-
-operatórios, 
complicações 
respiratórias, 
pediatria e ge-
riatria. Realize 
seu tratamen-
to sem pre-
cisar sair de 
casa! contato: 
91258582.

(2) Faço ser-

(3)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)Foram en-
c o n t r a d o s 
uma gata sia-
mesa com 
dois lindos fi-
lhotes pretos. 
Estão para 
doação.Tratar 
pelo fone 54 
999449733 . 

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

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

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

(2)Doa-se ga-
tinhos resga-
tados, 6 me-
ses de idade, 
diversas co-
res. Fone: (54) 
99689 .3889 

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

(2) Faço ser-
viços elétrico 
e em geral, 
além de hi-
drosanitário e 
instalação e 
manutenção 
de ar condi-
cionado. Falar 
com Delvacir 
Santos. Fone: 
(54) 9663-
8905 ou (54) 
9675-3507.

(2) Cuidado-
ra de idosos, 
pessoa com 
exper iênc ia 
na função, fa-
lar com Reja-
ne pelo fone: 
3452-9458 ou 
9 1 5 5 - 6 0 9 5 . 
Pre fe rênc ia 
na parte da 
noite.

(3) Cuido de 
crianças na 
minha resi-
dência, casa 
cercada, se-
gura, muitos 
b r i n q u e d o s 
como es-
co r 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) Alugo brin-
quedos in-
fantis (cama 
elastica, pis-
cina bolinha, 
pebolim, es-
co r regador, 
gangorra, ho-
ckey) e maqui-
na de algodao 
doce tratar 
pelo fone (54) 
9952-3356

(3) Vende-se 
lenha. Conta-
to: 99810719 
E d e r . 
  

8 4 2 7 - 0 3 3 7 

(3) 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 

(3) 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 

(3) Vendo no-
tebook usado 
R $ 3 9 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9191-5712. 

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

(2) 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

(3) 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 

(3) Vendo 
balcão de pia 
+ cuba + aé-
reo, valor R$ 
150,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9982-
2222

(4) Vendo 
freezer de 
balcão, pode 
ser usado 
como gela-
deira. 180 
litros, semi 
novo. Valor 
R$1.200,00 
C o n t a t o : 
3451 4574 

(3) Compro 
forno micro-
-ondas usa-
do. Tratar 
fone (54) 
3451 2421 
com Gustavo. 
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(2)Vendo um 
motor com 
vibrador para 
construções 
civis, esta-
do de novo, 
marca da We-
ber. Valor R$ 
1.000,00, tra-
tar pelo fones: 
(54) 9997-
3879 ou (54) 
9937-2196.

(2) Vendo 
trator Mas-
sey Ferguson 
35x, pneus 
novos, redu-
zida nova, 

(2) Ven-
do Ford Ka, 
ano 2000, 
ar condicio-
nado. Valor 
R$ 8.900,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
98413.6092

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

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

(3) Vendo Co-
rolla GLT18 

(1) Procuro 
babá para cui-
dar de 2 crian-
ças de 3 e 6 
anos, no tur-
no da manhã 
e fazer almo-
ço. Deve ter 
e x p e r i ê n c i a 
e e referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
99706.1597

(1) Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
Rita, casa cer-
cada, segura, 
refeições sau-
dáveis, muitos 
b r inquedos , 
valores aces-
síveis. Venha 
conferir.  54 
99993 .8337 
tia Shai e vovó 
Vilma.

(2) Porcu-
ro emprego 
como cuida-
dora de ido-
sos, tenho 
e x p e r i ê n c i a 
e referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
98103 .5179 
(vivo) com 
M a d a l e n a 
Dias

(2) Porcu-
ro emprego 
como cuida-
dora de ido-
sos, tenho 
e x p e r i ê n c i a 
e referên-
cias. Conta-
to pelo fone 
5499680.7796 
com Clair

(2) Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 

caixa revisa-
da, plator de 
embreagem 
nova, em 
ótimo esta-
do, valor R$ 
1 6 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8136-4927.

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

(3) Vendo 
aparelho de 
ginástica Or-
bitrek Elite 
marca Po-
lishop, novo 
na embala-
gem, 2 anos 
de garan-
tia, valor R$ 
1.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9626-
1003 ou (54) 
3454-6906 , 
falar com Car-
mem.

2013, cor 
prata, auto-
mático, banco 
de couro, com 
52.000km.Con-
tato pelo (54) 
9 8 1 0 2 . 4 4 4 8 , 
com Antônio

(3) Vendo ca-
minhão guin-
cho plataforma 
8150, com ser-
viço. Contato 
pelo fone 54 
99722275

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

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

(2) Vendo Astra 
GLS 1995, IPVA 
pago, motor 
115cv, 4 portas, 
completo e revi-
sado. Tratar pelo 
fone 96693301. 
R$ 8.500,00

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

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

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

(2) Vendo Focus 
Hatch GL Flex 

Rita, casa cer-
cada, segura, 
mtos brinque-
dos, refeições 
s a u d á v e i s . 
Venha con-
ferir. Contato 
999938337 

(2) 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

(2) Procura-se 
diarista com 
referência e 
exper iência. 
Para servi-
ços gerais, 
da tarde com 
Simone.  54-
3453-2608 ou 
54-98149.0949

(2) Procuro-
emprego de 
faxineira e /
ou babá, te-
nho experiên-
cia em cuidar 
de idosos, 
m e r c a d o s , 
lojas. Fone 
para contato: 
99668 7818

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

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

( 2 ) P r e c i s o 

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

(3) Corsa super, 
1997, 4 portas, 
completo menos 
direção, em bom 
estado. Valor R$ 
8.100,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9933-8236.

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

(2) Vendo Ka 
modelo novo 
2009, branco, 
com ar quente, 
limpador e de-
sembaçador tra-
seiro, vidros e 
travas elétricas 
e alarme. Tratar 
pelos fones: (54) 
9961-5908 ou 
(54) 8126-0593.

(3) Vendo Gol 
1.6 CLI 96, com 
direção hidráu-
lica, ar quente, 
limpador e de-
sembaçador, 4 
pneus novos, 
manual, cor 
bordô bem cui-
dado. Valor R$ 
10.300,00. Tra-
tar com o Paulo 
pelos fones:(54) 
3452-4607 ou 
(54)m 8117-
0424.

(3)Vendo Fus-
ca Ano 80. Mo-
tor 1.300L com 
86mk original, 
mecânica boa, 

diarista com 
e x p e r i ê n c i a 
comprovada 
nas tardes de 
s e x t a - f e i r a . 
Tratar pelo 
e n d e r e ç o : 
Rua Plauto de 
Abreu, n 121 
- Bairro Santo 
Antão

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

(3) procu-
ro emprego 
como cui-
dadora de 
idosos, de 
segunda a 
s e x t a - f e i r a , 
possuo re-
frências. fone: 
96830987 

(3) 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

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

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

96755273 ou 
81554023

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

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

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

(4)Faço servi-
ços de pedrei-
ro, carpintei-
ro, reformas 
em gerais, 
colocação de 
lajes e PVS. 
99675-9062 
ou 9913-6958

(2) empresa 
procura me-
cânico com 
expe r i ênc 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

(2) procu-
ro motorista 
de caminhão 
com no míni-
mo 2 anos de 
expe r i ênc ia 
e com refe-
rências. fone 
34524717 ou 
99677935

(3) precisa-
-se de moto-
rista de cami-

nhoneiro com 
mínimo de 2 
anos para tra-
balhar com 
frigorífico de 
carnes. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
99677935.

(3) Posto são 
valentim con-
trata frentista 
descrição da 
vaga: abas-
tecimento de 
veículos e 
troca de óleo. 
p r e f e r ê n c i a 
para candida-
tos que resi-
dam no bairro 
tuiuty. Salario: 
media salarial 
para frentista 
horário de tra-
balho: 11:40 
horas as 20 
horas, interes-
sados levar 
currículo até 
o posto que 
fica localiza-
do rodovia rst 
470 km 207 
no horário co-
mercial das 08 
horas as 18 
horas.

(3) Experiên-
cia com faxi-
nas de escri-
tórios, salas 
c o m e r c i a s . 
M e i o - t u r n o . 
Valor a combi-
nar. Contato: 
99996063
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nunca bateu, 
liso de lata, bom 
estado. Cor 
Branca, interior 
marrom. Valor 
R$ 9.800,00. 
Aceito troca 
de menos va-
lor. Com Jan-
dés pelo (54) 
99962-0108

(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 ca-
mionete com 
c a r r o c e r i a 
para frete com 
ponto. Valor 
R$ 35.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9982-2222.

(3) 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)Vendo mi-
c r o o n i b u s 
Agrale ano 
87, 9 lugares. 
D o c u m e n -
to comércio. 
Valor 21.000, 
aceito Kom-
bi. Fone: 
991462104

( 3 ) 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.

(2) 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.

(3) 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.

( 3 ) 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 

(3) 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.

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

(3) Vendo Pa-
lio Fire Flex 
1.0 2007, car-
ro em bom 

estado e eco-
nômico. Com 
4 pneus no-
vos, ar quen-
te, desemba-
çador, radio 
e travas com 
alarme. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 6 8 1 - 8 5 8 5 . 

(3) Vendo Mer-
cedez Classe 
A 160, prata 
2 0 0 2 / 2 0 0 3 . 
Valor R$ 
11 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9980-9936.

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

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

(4) Vendo 
Peugeot 206, 
ano 2001, 2 
portas, cor 
cinza, com ar 
condicionado, 
trava elétrica 
e em ótimo 
estado. Valor 
R$ 11.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8108-3514.

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

(2)Pálio Spor-
ting 1.6 2014 
completo, se 
tudo mais teto 
solar, com 
apenas 9 mil 
km. Tratar pe-
los fones: (54) 
9 6 2 3 - 0 1 3 1 
ou (54) 8417-
4695.

(2) Vendo Es-
cort GLX 1995 
motor 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.

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

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

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

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

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

(3) VEN-
DO Megane 
Grand Tour 
D y n a m i q u e 
2.0 16V Aut. 
modelo 2011 

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

(2) Alugo 
sala comer-
cial nova com 
80mts qua-
drados e re-
gistro habite-
-se em São 

Roque. Tratar 
99982-2222.

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

prata. Úni-
co dono. R$ 
3 4 . 0 0 0 , 0 0 . 
(54) 3453-
2818 ou (54) 
99742000.

(2) Vendo Cor-
sa cinza, su-
per 2P, única 
done, todo ori-
ginal, 50.000 
Km. R$ 
12.000, não 
aceito trocas 
nem outra pro-
posta. Conta-
to: 99846982, 
com Milton.

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

9972-3122.

(4) Garagem 
próximo ao 
Mercado Na-
cional com 
42m², com 
capac idade 
para até 3 
carros. Valor 

R$ 35.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9988-0968.

(4) Vendo loja 
de roupas, 
ótimo preço. 
Tratar pelo 
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(2)  Alugo 
sala comer-
cial nova com 
80mts qua-
drados e re-
gistro habite-
-se em São 
Roque. Tratar 
pelo fone 54 
99982-2222.

(2) Alugo sala 
comercial no 
bairro São 
Roque, com 
150mt. Va-
lor R$ 1500 
. Contato 
pelo fone54 
99982-2222

(3) Alugo sala 
com 120m² 
para depó-
sito ou pe-
quena em-
presa. Bairro 
Ouro Verde. 
Fone para 
contato (54) 
99991.9454 
o u 
992125781

(3)Alugo sala 
comercial tér-
rea, no Bairro 
São Bento,  
Rua Parnaí-
ba,  (próximo 
da Planalto) 
com 135 m², 
tratar 99197-
7163

(4) 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 . 

(3) Loja de 
roupas no 
centro de 
Bento Gon-

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

(2) Aluga-se 
2 pavilhões 
i n d u s t r i a i s 
no loteamen-

(4) Quartos 
mobi l iados, 
m e d i a n t e 
comprovação 
de cadastro 
e pagamen-
to adiantado, 
bairro São 
F r a n c i s c o , 
em casa mo-
biliado. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(3) Procuro 
rapaz para di-
vidir aluguel 
em casa pró-
ximo ao cen-
tro, quarto e 
garagem in-
dividual. Gas-
tos mensais 
R$ 350,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8145-3739.

(3) Procu-
ro rapaz que 
trabalhe e/ ou 
estude para 
dividir aluguel 

em aparta-
mento semi 
mobiliado no 
bairro Humai-
tá. Tratar pelo 
fone: (54) 
9608-9105.

(3) Procuro 
moças para 
dividir alu-
guel no cen-
tro. Quartos 
mobi l iados, 
m e d i a n t e 
comprovação 
de cadastro 
e pagamen-
to adiantado, 
bairro São 
F r a n c i s c o , 
em casa mo-
biliado. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(3) Procuro 
rapaz para di-
vidir aluguel 
em casa pró-
ximo ao cen-
tro, quarto e 
garagem in-
dividual. Gas-
tos mensais 
R$ 350,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8145-3739.

(4) Procu-
ro rapaz que 
trabalhe e/ ou 
es tude para 
dividir  alu-
guel em apar-

tamento semi 
mobiliado no 
bairro Humai-
tá. Tratar pelo 
fone: (54) 
9608-9105.

( 4 ) A l u -
go quarto 
para mulher, 
R$300,00 in-
cluso água, 
luz e gás. 
No bairro 
U n i v e r s i t á -
rio. Interes-
sadas entrar 
em contato 
com Dalva 
pelo número 
3451-2921 ou 
99620-4168

(3) Procu-
ro casal ou 
moça para 
dividir apar-
tamento no 
bairro São 
Roque, atrás 
da faculda-
de cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9954-
8405, falar 
com Tatiane.

(3) Alugo 
quarto mo-
biliado em 
apar tamen-
to no centro, 
internet, TV 
a cabo, co-
zinha, sala e 

l avande r i a , 
para rapazes. 
Tratar pelo 
fone: 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977. 

(2) Quartos 
mobi l iados, 
m e d i a n t e 
comprovação 
de cadastro 
e pagamen-
to adiantado, 
bairro São 
F r a n c i s c o , 
em casa mo-
biliado. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(3) Procu-
ro rapaz que 
trabalhe e/ ou 
es tude para 
dividir  alu-
guel em apar-
tamento semi 
mobiliado no 
bairro Humai-
tá. Tratar pelo 
fone: (54) 
9608-9105.

(2) Procu-
ro casal ou 
moça para 
dividir apar-
tamento no 
bairro São 
Roque, atrás 
da faculda-
de cenecista, 
todo mobilia-
do e com ga-
ragem. Tra-

fone: (54) 
9169-9244.

(3) 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.

(3) Vendo 
sala comer-
cial mas tam-
bém pode ser 
moradia. Com 
92m², bair-
ro Zatt. Valor 
a combinar. 
Maiores infor-
mações 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 . 

(4) Vendo sala 
comercial, na 
Av Osvaldo 
Aranha, ao 

çalves. Inte-
ressados tra-
tar pelo fone: 
(54) 9196-
5195.

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

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

(3) 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.

to Dal ponte 
Caminhos da 
Eulália .In-
t e r e s s a d o s 
entrar em 
contato dire-
to com o pro-
prietário pelo 
fone 54 9974 
0131.

(4)Alugo pa-
vilhão de 
40 a 400 
m² . Conta-
to pelo fone: 

tar pelo fone: 
(54) 9954-
8405, falar 
com Tatiane.

(3) Procu-
ro rapaz que 
trabalhe e/ ou 
estude para 
dividir aluguel 
em aparta-
mento semi 
mobiliado no 
bairro Humai-
tá. Tratar pelo 
fone: (54) 
9608-9105.

(4) Busco 
pessoa res-
ponsável que 
trabalhe/es-
tude, para 
ocupar quar-
to em casa na 
cidade 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

lado da rodo-
viária. Aceito 
terreno, casa, 
salas e veí-
culos. Tratar 
pelo fone: (54) 
9163-5752.
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Casa Valduga conquista ouro na premiação 
francesa Muscats du Monde

Comemoração em dobro! A Casa 
Valduga acaba de conquistar mais 
uma medalha de ouro em uma pre-
miação internacional. A vinícola brasi-
leira ganhou ouro pelo segundo ano 
consecutivo no concurso Muscats du 
Monde. Com o seu espumante Casa 
Valduga RSV Moscatel, a vinícola se 
consagra mais uma vez na França. Um 
grande reconhecimento para a viníco-
la brasileira.

A premiação francesa avalia os 
melhores rótulos do tipo moscatel 
produzidos em várias partes do mun-
do. Realizada anualmente, esta é a 17ª 
edição da competição, considerada 

uma das mais importantes em sua ca-
tegoria. O evento foi realizado entre 
os dias 5 e 6 de julho, e avaliou mais 
de 200 espumantes, de 20 países.

A escolha dos rótulos vencedores 
foi feita por 55 juízes especialistas, de 
diferentes países, sendo metade deles 
franceses.

Elaborados com safras de alta 
qualidade e maturados em caves sub-
terrâneas, os espumantes Reserva 
apresentam perlage fino e duradouro. 
Para elaboração deste espumante, as 
uvas foram cuidadosamente selecio-
nadas através de colheita manual. 
Caracterizado por um intenso aroma 

floral e frutado, é refrescante e agra-
dável, resultado da qualidade da uva 
Moscato Giallo.

Sobre a Casa Valduga –Localiza-
da no Vale dos Vinhedos, em Bento 
Gonçalves (RS), possui a maior adega 
de espumantes da América Latina e 
foi uma das primeiras vinícolas brasi-
leiras a dominar e desenvolver o mé-
todo tradicional (champenoise) para 
elaborar espumantes ícones. Investe 
em produtos com padrão de exce-
lência reconhecidos mundialmente e 
busca sempre inovar nos conceitos 
de elaboração e apresentação de seus 
vinhos.

Atendimento médico na UBS do Centro em crise:  mais 
de 30 pessoas diariamente sem consultas
 

Os atendimentos médicos da 
Unidade de Saúde Central, locali-
zado na rua Júlio de Castilhos, têm 
um dos históricos mais complica-
dos da cidade. Algumas pessoas 
relatam ter esperado mais de cinco 
horas para conseguir atendimento. 
A fila começa às cinco da manhã, 
mas são poucos os que conseguem 
uma consulta. Aqueles que não 
conseguem ficha para atendimen-
to, arriscam ficar na fila para tentar 
vaga para na parte da tarde. 

O motorista Adelar Pires Rodri-
gues, de 35 anos, diz precisar do 
serviço médico duas vezes ao mês, 
em média. Indignado com a demo-
ra no atendimento, Rodrigues de-
sabafou sobre o sistema público de 
saúde. “Tem que vir às 8h30,9h da 
manhã para conseguir uma ficha. 
Para a nossa população é uma pou-
ca vergonha, por causa dos impos-
tos que pagamos. As pessoas de 
idade muitas precisam esperar na 
fila, e muitas vezes passando frio”, 
critica.                     

Rodrigues disse ainda que já 
teve que ficar de madrugada na fila, 
na esperança de ser atendido ainda 
pela manhã. “Já faltou medicamen-
to, a farmácia pública é uma vergo-
nha. Teve uns meses atrás que foi 
uma calamidade pública. Já fiquei 
cinco, seis horas para pegar uma fi-
cha. Se a pessoa quer ser atendida 
pela manhã, ela precisa chegar em 
torno das 4 horas”, lamenta.

O depoimento do motorista 
é semelhante ao da dona de casa 
Marcia Santos, de 40 anos. “Um 
dia cheguei às 13h30 e saí por vol-
ta das 17h45, mas já tinha horário 
marcado. Hoje sei que vou sair em 
torno das 16h30. O médico não fica 
mais de cinco minutos te consul-
tando, está bem ruim mesmo, eles 
não se preocupam com a pessoa”, 
desabafa.

A aposentada Dileta Castoldi, 
60 anos, diz que já sofreu com a 
falta de medicamentos. “Eu, par-
ticularmente, não venho nessa 
unidade. Estou aqui porque foi en-
caminhada uma consulta com um 
especialista. Lá perto de casa, no 
Postinho do Zatt, o atendimento é 
muito bom, e como sou idosa fa-
cilitou bastante. Já faltou medica-
mento, mas em todas as unidades 
estava em falta”, diz.

Já para aposentada Maria Ode-
te, de 64 anos, o fato de ser apo-
sentada é um ponto positivo para 
conseguir ficha. “Eu já sou idosa, 
nunca fico na fila. Venho só para 
pegar remédios no SUS a cada qua-
tro, seis meses. Geralmente o aten-
dimento é rápido, mas mesmo as-
sim, tem dias que é demorado, diz.

Soeli Tricks, operária de 51 
anos esperava há mais de duas ho-
ras na fila, na esperança de conse-
guir atendimento. “Estou esperan-
do desde às 11 horas, e vou pegar 
a ficha somente às 13h30. Depois 
disso vou almoçar, para depois 
voltar mais no final da tarde e ser 
atendida”, contou. Alguns médicos 
chegam a atender em apenas dois 
minutos, sem prestar atenção no 
que a gente diz”, queixou-se.

O agricultor Vanderlei Open-
coski, de 36 anos reclamou das 

poucas fichas disponibilizadas. “Es-
tou desde às sete da manhã e só 
tem quatro fichas, de manhã che-
guei mas não tinha mais ficha. É 
sempre demorado, saí do trabalho 
para vir. Falta de tudo, na UPA 24h 
falta de tudo também. Vim aqui 
porque onde moro, na Linha Alcân-
tara, tá sem atendimento. A gente 
sofre na colônia e na cidade. É mui-
to sofrimento”, desabafa. 

Falta de médicos
Na porta do posto do Centro 

a falta de médicos está estampa-
da nos cartazes. No dia em que 
a equipe realizou a reportagem, 
havia apenas quatro consultas pe-
diátricas e quatro para clínica ge-
ral . Não há dentistas para atendi-
mento. Outro cartaz improvisado 
informa:“devido à falta de médicos 
nas unidades do interior, Maria 
Goretti, Cohab e Municipal, comu-
nicamos que a Unidade Central so-
mente agendará idosos e portado-
res de deficiência destas unidades. 
Hipertensos e diabéticos deverão 
entrar na fila para consultas. Pa-
cientes do Maria Goretti e Cohab 
devem deixar na UBS Central suas 
solicitações de exames para agen-
damento”.

A enfermeira Geisa Moroni 
da unidade Central, contradizen-
do os cartazes e os depoimentos 
dos usuários afirmou que não há 
falta de médicos, nem demora no 
atendimento. “Não temos poucos 
médicos, inclusive essa semana co-
meçou um médico na unidade da 
Cohab. É difícil dizer, mas ninguém 
fica mais de duas horas esperando 
por uma consulta” garantiu.

A afirmação de enfermeira é 
criticada pelos usuários que afir-
mam ficar mais de cinco horas para 
esperar por uma consulta.  Geisa  
Moroni orientou que os idosos e 
crianças com menos de dois anos 

Cinemas registram recorde 
de público em 2016

Para o mercado nacional dos 
cinemas, o ano de 2016 merece um 
Oscar. O setor não sentiu a crise 
econômica, segundo a Agência Na-
cional do Cinema (Ancine), que di-
vulgou o o Informe de Mercado de 
Distribuição em Salas de Exibição 
na quarta-feira (26). Ao total, 184,3 
milhões de espectadores foram ao 
cinema, gerando uma renda bruta 
de R$ 2,6 bilhões, um recorde de 
público e de renda. Além disso, foi 
informado que 99,6% das salas de 
exibição  no Brasil contam com a 
tecnologia digital de projeção.

O crescimento do público au-
mentou 6,5% em relação a 2015, que 
registrou 173 milhões de especta-
dores. “Destaca-se que o crescimen-
to anual da população brasileira se 
manteve estável em um patamar de 
cerca de 1% a.a. durante os últimos 
anos, não podendo ser considerado 
fator responsável pelo aumento da 
quantidade de espectadores nos ci-
nema”, afirma o relatório.

A maior bilheteria do país foi 
o brasileiro “Os Dez Mandamen-
tos - O Filme”, com um público de 
11,3 milhões, que ultrapassou o re-
corde de “Tropa de Elite 2” (2010).  
“Minha mãe é uma peça 2” segue 
o ranking nacional de 2016, sendo 
o segundo mais assistido e 13º no 
total, fazendo 4 milhões de público 
em apenas duas semanas de cartaz. 
Em 2017, já é o quinto filme mais 
visto no geral e o primeiro brasilei-
ro, com 5.189.158 de espectadores.

As 142 produções nacionais 
lançadas nos cinemas renderam o 
maior patamar de ingressos vendi-
dos desde a década de 90, sendo 
responsáveis por 30,4 milhões dos 
bilhetes vendidos, totalizando a 
participação nos bilhetes vendidos 
em 16,5%. Em 2015, a porcentagem 
foi de 13%. O número de salas de 
exibição no país continuou crescen-
do, fechando o ano com 3.160 salas 
em funcionamento, próximo ao re-
corde observado na década de 70, 
quando o país chegou a ter 3.276 
salas.

Dentre as obras estrangeiras 
exibidas em 2016, o filme “Capitão 
América - Guerra civil” foi o segundo 
mais visto do ano com 9,6 milhões 
de público, seguido por “Batman V 
Superman” (8,5 milhões), “Procu-
rando Dory” (8,1 milhões) e “Esqua-
drão Suicida” (7,8 milhões). Ainda, 
no ranking geral, além de “Os Dez 
Mandamentos” (1º) e “Minha Mãe é 
uma peça 2” (13º), o brasileiro “Car-
rossel-o Sumiço de Maria Joaquina”, 

Produção bíblica da Record foi líder de bilheteria de 2009 a 2016

Três produções brasileiras figuram na lista dos mais vistos

Bento Gonçalves tem duas salas de cinema

figura na 20ª posição, com público 
de 2,5 milhões.

Na página da Ancine, é possível 
acompanhar a bilheteria de filmes 
mais assistidos até julho deste ano, 
com  “Velozes e Furiosos 8” em pri-
meiro lugar (8,4 milhões), seguido 
por “A Bela e a Fera” (8,3 milhões) 
e “Mulher-Maravilha” (6,7 milhões). 
De acordo com Roberta Gorniski, 
proprietária da Movie Art, que man-
tém duas salas de cinema em Bento 
Gonçalves, o público oscila muito de 
um mês para outro, dependendo da 

programação. “Podemos considerar 
que nesse ano em relação a 2013 
aumentamos uns 60% de público. 
Nas férias, é um aumento gigantes-
co de público”, conta.

Ela define o público como ex-
celente, e diz que recebe especta-
dores de Garibaldi, Carlos Barbosa 
e outras cidades vizinhas. Roberta 
confirmou a projeção nacional e 
afirmou que “Os Dez mandamento”  
e “Capitão América - Guerra civil” 
foram os campeões de bilheteria 
também na cidade em 2016.

O Secretário da Saúde, Diogo Siqueira, afirma que o atendimento na unidade do Centro é considerado bom. A principal carência, segundo ele, era de medicamentos, mas, garante estar suprido
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Atendimento médico na UBS do Centro em crise:  mais 
de 30 pessoas diariamente sem consultas
 

desafio é o número de médicos e 
a permanência destes na muni-
cipalidade. Estamos contratando 
médicos, alterando nossas leis para 
podermos mantê-los em nosso 
quadro de funcionários.”

Questionado sobre o número 
de pessoas nas filas sem atendi-
mento, Siqueira prometeu solução, 
sem  definir data. “Com a contra-
tação de mais médicos, com novas 
farmácias completas nas ESF (ire-
mos iniciar no Conceição e Licor-
sul até setembro), iremos, gradual-
mente, diminuir as filas”, prometeu 
sem dizer quando.

Diogo Siqueira  se esforçou em 
buscar um número para fazer boni-
to e afirmou que “são em torno de 
250 atendimentos ao dia na UBS, 
levando em consideração todos 
procedimentos” e não só consul-
tas.

Interior
15 da Graciema
Abre segundas, quartas e quin-

ta-feiras o dia todo, entretanto as 
consultas são realizadas somente 
nas segunda-feiras à tarde, por um 
clínico geral que atende 14 fichas 
e urgência. 

Tuiuty
Segundas-feiras e quarta-feiras 

de manhã 7 fichas por dia. 
São Valentim
Quarta de tarde, com sete fi-

chas para clinico geral, podendo 

ser retiradas a partir das 13h.
As demais UBSs do interior 

não atenderam as ligações realiza-
das pela equipe de reportagem.

O agricultor Vanderlei Opencoski, de 36 anos reclamou das poucas fichas disponibilizadas

Marcia Santos, de 40 anos, disse que já ficou mais de quatro horas na fila

O motorista Adelar Pires Rodrigues, de 35 anos, diz precisar do serviço médico duas 
vezes ao mês, em média

Cartaz confirma a escassez de médicos e inexistência de atendimento dentário em várias unidades básica

podem agendar consulta, enquan-
to que a população em geral, abai-
xo de 60 anos, deve esperar na fila 
para tentar uma ficha médica.  

Secretário admite falta 
de médicos

 Na opinião do Secretário da 
Saúde, Diogo Siqueira, o aten-
dimento na unidade do Centro é 

considerado bom. A principal ca-
rência, segundo ele, era de medi-
camentos, mas diz que foi suprido 
nos últimos meses. 

O Secretário de Saúde admi-
te, no entanto, que existe déficit 
no quadro médico. “Conseguimos, 
gradualmente, resolver este desa-
fio. Já investimos neste primeiro 
semestre mais do que em 2016 
inteiro para medicamentos. Outro 

O Secretário da Saúde, Diogo Siqueira, afirma que o atendimento na unidade do Centro é considerado bom. A principal carência, segundo ele, era de medicamentos, mas, garante estar suprido
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ACBF perde para o Atlântico fora de casa
O time laranja segue com 19 pontos na classificação da Liga Gaúcha

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal não conseguiu pontuar fora 
de casa pela Liga Gaúcha de Fut-
sal. Com o ginásio lotado, o time 
laranja perdeu para o Atlântico por 
2x1, em Erechim e agora foca as 
atenções na Liga Nacional de Futsal 
(LNF).

Os donos da casa começaram 
com maior posse de bola e tiveram 
as principais chances de gol da pri-
meira etapa. O goleiro Léo Olivei-
ra fez boas intervenções, mas não 
conseguiu impedir o gol de Keké, 
aos 16min30s.

No segundo tempo, a ACBF co-
meçou criando as melhores oportu-
nidades e, aos 3 minutos, Mithyuê 
marcou o gol de empate. A partida 
voltou a ficar equilibrada e, aos 5, 
Keké marcou mais um para colo-
car o Atlântico na frente outra vez. 
Faltando 5 minutos para o fim, Di 
Maria entrou na função de goleiro-
-linha para tentar o empate. Apesar 
da forte pressão no ataque, o gol 
não saiu.

A ACBF permanece com 19 

pontos na Liga Gaúcha. Agora, o 
time de Carlos Barbosa volta aos 
treinos na quinta-feira, visando o 

confronto contra o Concórdia pela 
LNF. A partida será no sábado, às 
19h, em Carlos Barbosa.

Com o ginásio lotado, o time laranja perdeu para o Atlântico por 2x1, em Erechim e 
agora foca as atenções na Liga Nacional de Futsal (LNF)

BGF empata fora de casa em 
partida contra o Sobradinho
Equipe ocupa a 9ª colocação da tabela de classificação

O BGF segue com uma cam-
panha irregular na Liga Gaúcha 
de Futsal. Em partida contra o So-
bradinho, os bento-gonçalvenses 
empataram em 1 a 1.O jogo acon-
teceu na quarta-feira, dia 26, e 

foi válido pela 13ª rodada da Liga 
Gaúcha de Futsal. Com o ponto 
conquistado longe de seus do-
mínios, a equipe comandada por 
Vaner Flores se manteve momen-
taneamente na 9ª colocação com 

10 pontos conquistados. 
No início do confronto, o BGF 

obteve boas oportunidades para 
abrir o placar, chegando de forma 
intensa ao ataque, principalmen-
te através de contra-ataques. Aos 
poucos, o adversário foi equili-
brando a partida e dominando 
a posse de bola, também conse-
guindo chances claras de gol, mas 
encontrando dificuldades para 
quebrar a defesa da equipe bento-
-gonçalvense. 

Na etapa final, o BGF abriu o 
placar logo no início com Vinícius, 
1 a 0. A equipe de Sobradinho, 
após o gol, se jogou para o ataque 
em busca do empate. Faltando me-
nos de 3 minutos para o término 
do jogo, João finalizou no traves-
são e Pepinho aproveitou o rebote 
para igualar o marcador, dando nú-
meros finais ao jogo, 1 a 1.

O BGF volta à quadra apenas 
no dia 5 de agosto, contra a equi-
pe da Abelc de Boa Vista do Buri-
cá, às 20h, no Ginásio Municipal 
de Esportes, em confronto direto 
na briga contra o rebaixamento.Na etapa final, o BGF abriu o placar logo no início com Vinícius, 1 a 0

Seleção Brasileira Juvenil realiza 
treino coletivo com o Farrapos
Equipe M20 se prepara para um giro de
amistosos no Uruguai

A Seleção Brasileira M20 de-
sembarcou em Bento Gonçalves 
para os últimos preparativos visan-
do o Torneio Camps M20, no Uru-
guai. Na última quarta-feira, dia 26, 
a equipe comandada pelo técnico 
Damian Rotondo realizou um treino 
coletivo com os atletas do Farrapos 
no Estádio da Montanha, com o ob-
jetivo de fazer os últimos ajustes na 
equipe para os confrontos amisto-
sos no país vizinho. 

A Seleção Brasileira contou 
com dois dias de treinamentos in-
tensivos em solo gaúcho visando o 
giro pelo Uruguai. Nesta quarta, Da-
mian Rotondo comandou um treino 
coletivo com o Farrapos, realizan-
do os últimos retoques na equipe, 
principalmente quanto ao posicio-
namento dos atletas em campo. A 
Seleção Brasileira M20 conta com 
26 jogadores para os dois amisto-
sos preparatórios no Uruguai, os 
quais serão realizados na cidade de 
Montevideo.

Dentre os atletas, dois são gaú-
chos: William Crippa do Brummers 
e Leonardo de Souza do SC Rugby. 

Além do Brasil, estarão parti-
cipando do torneio a Argentina, o 
Chile e o Uruguai. O evento terá um 
formato de camp, que inclui inter-
câmbio de treinamentos e informa-
ções, palestras sobre regras do jogo 
e antidoping.

“A ideia do torneio é muito en-
riquecedora para todos nós, para 
staff e para os jogadores, e é im-
portante para prepararmos o time 
para o Sul-Americano M20. Convo-
camos um grupo grande de jogado-
res M19, que estão desenvolvendo 
para no próximo ano jogar M20, e 
tivemos mais três convidados do 
time do ano passado para reforçar a 
equipe. Agora é ter rodagem, com-
petir com os melhores da região e 
fechar o plano do ano para começar 
bem o próximo”, ressalta o técnico 
da seleção, Rotondo. 

Torneio Camp M20 - Montevi-
deo, Uruguai

Sábado, dia 29
Argentina x Chile - 14h
Brasil x Uruguai - 15h30
Terça, dia 1º
Final Ouro e Final Prata

Bento Gonçalves sedia o UAEJJF 
Internacional Pro de Jiu Jitsu
neste final de semana
Expectativa é que mais de 800 competidores 
participem da competição, que acontece no 
Ginásio Municipal

O município de Bento Gonçalves, 
pelo terceiro ano seguido, estará se-
diando mais uma etapa do circuito 
UAEJJF Internacional Pro de Jiu Jitsu, 
o qual será realizado neste final de 
semana, nos dias 29 e 30, no Ginásio 
Municipal de Esportes. A competição 
organizada pela Federação Brasileira 
de Jiu Jitsu (FBJJ) em conjunto com a 
United Arab Emirates Jiu Jitsu Federa-
tion (UAEJJF) vai premiar os melhores 
atletas com passagens para o UAEJJF 
Grand Slam no Rio de Janeiro.

A expectativa é que mais de 800 
competidores participem da competi-
ção nacional, que contará com atletas 
vindos de vários estados como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
além da região sul do país. Atletas de 
Bento Gonçalves também estarão na 
disputa pelo pódio, representando as 

academias da Garra Team e da ACBJJ. 
O UAEJJF Bento Gonçalves In-

ternational Pro é o terceiro evento 
promovido pela FBJJ na temporada 
2016/2017. A etapa também será 
válida para o ranking geral da orga-
nização e dará aos melhores atletas 
premiação com medalhas e passa-
gens para o UAEJJF Grand Slam Rio 
de Janeiro, que será realizado em no-
vembro deste ano. Disputam a com-
petição as categorias juvenil, adultas 
e master em todas as faixas. 

“A etapa de Bento Gonçalves já 
está guardada no nosso calendário, é 
sempre uma edição especial para nós. 
Nossa missão é promover um torneio 
ainda melhor do que os últimos e tor-
nar a experiência dos nossos compe-
tidores ainda mais satisfatória”, afir-
ma Walter Mattos, presidente da FBJJ.

A expectativa é que mais de 800 competidores participem da competição nacional, 
que contará com atletas vindos de vários estados como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, além da região sul do país



Foragido do sistema prisional  
esfaqueado no Juventude

Um homem foragido do sistema 
prisional de Bento Gonçalves, foi esfa-
queado na manhã de terça-feira (25), 
no bairro Juventude. M. H. S. possui 
antecedentes por roubo, furto e tráfi-
co e deu entrada no Hospital Tacchini 
com um ferimento no pescoço.

A Brigada Militar foi chamada até 

o hospital e, em consulta ao sistema, 
foi constatado que ele estava foragi-
do desde o dia 31 de maio.

O homem está recebendo aten-
dimento e não corre risco de morte, 
sendo mantido em custódia policial. 
Ainda não se sabe o motivo da agres-
são.
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Supermercado roubado no Centro
Um estabelecimento comercial 

foi alvo de assaltantes por volta das 
21h15 de segunda-feira (24).

O supermercado, na Rua Barão 
do Rio Branco, no Centro, foi inva-
dido por dois indivíduos armados 

que renderam os funcionários e le-
varam R$ 200 em dinheiro do caixa.

Os criminosos fugiram pela rua 
Dr. Antunes. Uma equipe da polícia 
tentou localizá-los, mas não os en-
controu.

Foragido é capturado no centro
A Brigada Militar encontrou um 

segundo foragido na terça-feira (25).
O homem foi preso por volta 

das 20h30, na Praça Dr. Bartholomeu 
Tacchini, no Centro, em um patrulha-
mento de rotina. J.A.G, de 29 anos, 
fugiu do presídio de São Borja em 26 

de maio, e tinha como antecedentes 
criminais roubo a pedestre, posse de 
entorpecente e um homicídio.

O homem foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) e será transferido de 
volta para São Borja.

Loja arrombada no Centro
Pela segunda vez em um mês, 

a loja Hering, na Rua 13 de Maio,  
foi alvo de assaltantes. Dessa vez, 
o crime ocorreu por volta das 23h 
de terça-feira (25).

Os criminosos teriam esta-
cionado um veículo Gol em fren-
te ao local e quebrado a vidraça 
com uma pedra. Várias peças de 
roupas foram furtadas. A Brigada 
Militar foi acionada, mas não con-
seguiu localizar os indivíduos.

Ação de criminosos no estabelecimento 
foi a segunda em um mês Roupas foram furtadas do local

Homem preso pela Polícia
Rodoviária Federal em
fevereiro é identificado

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) abordou um veículo no dia 22 
de fevereiro, na BR-470, em Bento 
Gonçalves, e na ocasião, prendeu 
um homem que era passageiro num 
veículo Ecosport do Paraná, no qual 
estava com uma criança de 6 anos e 
uma mulher.

Ele apresentou um documento 
furtado de um cidadão de Farroupi-
lha como identificação e ainda deu 
um nome que não condizia com o 
seu. O indivíduo foi preso em fla-
grante, e tentou fugir e retirar a al-
gema.

Só foi possível descobrir a iden-

tificação do homem nesta quarta-
-feira (26), após cinco meses de bus-
ca. O Ministério Publico Federal, a 
Justiça Federal, a Polícia Rodoviária 
Federal e a Polícia Federal divulga-
ram que o homem, de 34 anos, na-
tural de Campos Novos, de Santa Ca-
tarina, tem contra ele um mandado 
de 54 anos de prisão pelo crime de 
homicídio triplamente qualificado.

Ele é acusado de matar o filho 
de 4 anos esquartejado na frente da 
mulher e de um filho menor, além 
de ter várias passagens criminais 
incluindo furtos, roubo e homicídio 
qualificado.

Escola arrombada no Universitário
Uma escola, na Rua Ernesto Lo-

renzoni, no bairro Universitário, foi 
alvo de furto na noite de terça-feira 

(26). Segundo o registro da ocorrên-
cia, a porta do local foi arrombada e 
foi furtado um aparelho de televisão.

Homem é preso em flagrante 
no bairro São Roque

Um homem de 54 anos foi pre-
so em flagrante por volta das 19h 
de quarta-feira (26), na Rua Ângelo 
Marcon, no bairro São Roque. Ele 
conduzia um veículo Ford/Ranger, 
com placas de Bento Gonçalves que 
colidiu contra um Vectra, com pla-
cas de Barros Cassal, estacionado 
na via.

Segundo testemunhas, o ho-

mem fugiu do local do acidente e 
foi perseguido por populares até a 
residência dele.

A Polícia observou sinais claros 
de embriaguez no indivíduo, mas 
ele se negou a fazer o teste do bafô-
metro, sendo autuado em flagrante, 
encaminhado à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA) e re-
colhido ao Presídio Estadual.

Mulher leva golpe de estelionato
Na última terça-feira (26), uma 

mulher foi vítima de um golpe de 
estelionato através do Facebook. 
Um homem informou que poderia 
regularizar a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) dela, que estava 
vencida, em troca de R$500.

Ela aceitou, pagando R$300 
adiantado e R$200 depois que esti-
vesse com o documento em mãos. 

Depois do primeiro depósi-
to, o golpista desapareceu e ela 
registrou ocorrência na Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA).

Furto e arrombamento no bairro São Francisco
Um homem teve seu apartamen-

to arrombado e furtado entre as 6h40 
e às 17h de quarta-feira (26). Segun-
do o registro, ele saiu para trabalhar 

e quando retornou, a porta do local, 
na Rua Amadéo Arioli, no bairro São 
Francisco, estava danificada.

Foram furtados um aparelho 

televisor de marca Sony, um note-
book, um aparelho celular Samsung, 
4 perfumes masculinos e R$300 em 
espécie.

Homem é assaltado no bairro São Bento
Um homem, de 64 anos, foi 

assaltado na noite de quarta-feira 
(26), na Rua Senador Salgado Filho, 
no bairro São Bento.  A vítima es-
tava fechando o bar, do qual é pro-

prietário, quando dois indivíduos o 
abordaram e anunciaram o assalto.

Um veículo Parati, com placas 
de Bento Gonçalves, garrafas de 
whisky e vodka, R$450 em espécie 

e pacotes de cigarro foram rouba-
dos. O homem ficou trancado no 
banheiro durante a ação. A Brigada 
Militar ainda não localizou os crimi-
nosos.

Loja de celular é arrombada 
em Shopping do bairro Centro

Uma loja de celulares foi arrom-
bada na madrugada de terça-feira 
(27), em um Shopping do Centro. 

Dois indivíduos chegaram no 
local em uma motocicleta e quebra-
ram a vitrine para entrarem. Foram 
furtados aparelhos celulares. 

A Brigada Militar foi acionada e 
ao fazer buscas na região, encontrou 

dois homens em uma motocicleta 
com as características semelhantes 
dos criminosos. Eles fugiram em di-
reção ao bairro Juventude e foram 
perseguidos.

Durante a fuga, eles colidiram 
contra uma árvore e deixaram o ve-
ículo no local, fugindo a pé em dire-
ção a bairro Conceição.



Transformesrs: O Último 
Cavaleiro (3D) - (Duração 
2h29/ Ação / Ficção - 12 
anos) - Todos os dias -20:40h - 
Dublado(exceto dia 02/08)
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 sobera-
nos do planeta.

Dia 02/08
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53(Drama/ Nacio-
nal - 14 anos) - Todos os dias 
-19h
O jovem Tony (Johnny Massaro) decide 
retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua 
cidade natal. Ao chegar, ele descobre 
que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, 
voltou para França alegando sentir falta 
dos amigos e do país de origem. Tony 
acaba tornando-se professor, e vê-se em 
meio aos conflitos e inexperiências ju-
venis.

Sala 02
Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (2D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - To-
dos os dias - 13:45h - Dublado 
- 18:15h - Legendado (exceto 
dia 02/08)

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

Programação válida de 27/07/2017 
a 02/08/2017. 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, 16:20, 18:40 e 21:20h 
- 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 aciden-
te na infância. Excelente motorista, ele é 
o piloto de fuga oficial dos assaltos de 
Doc (Kevin Spacey), mas não vê a hora 
de deixar o cargo, principalmente depois 
que se vê apaixonado pela garçonete De-
bora (Lily James).
Sala 02
Carros 3 (3D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias 13:45h - Dublado 
Durante mais uma disputa eletrizante 
nas pistas, o campeão Relâmpago Mc-
Queen acelerou demais e acabou perden-
do o controle. Agora, após ter capotando 
várias vezes e quase ter partido dessa 
para melhor, o vermelinho vai ter sua 
vida alterada para sempre. O acidente foi 
tão grave que, com os estragos, McQue-
en pode ter que se aposentar de vez.
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) - 
Todos os dias  - 16:20, 18:40 
- Dublado

Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia 
muito sucesso através de sua série de 
TV, onde interpretava um vilão chama-
do EvilBratt. Entretanto, o tempo pas-
sou, ele cresceu, a voz mudou e a fama 
se foi. Com a série cancelada, Balthazar 
tornou-se uma pessoa vingativa que, nas 
décadas seguintes, planejou seu retorno 
triunfal como vingança. Gru e Lucy são 
chamados para enfrentá-lo logo em sua 
reaparição, mas acabam sendo demitidos 
por não terem conseguido capturá-lo. 
Gru então descobre que possui um irmão 
gêmeo, Dru, e parte com a família para 
encontrá-lo no país em que vive.
Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (3D) - (Duração 2h14/ 
Ação / Aventura  - 12 anos) 
- Todos os dias 21:15h - Du-
blado
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 ame-
drontando a cidade. O problema é que 
a tarefa não será tão fácil como ele ima-
ginava.

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

Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (3D) - (Duração 2h14/ 
Ação / Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias 16h - Dublado

Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) - 
Todos os dias  - 18:40 - Dubla-
do -(exceto dia 02/08)

Cena do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme Em Ritmo de FugaCena do filme  Transformesrs: O Último Cavaleiro 

Cena do filme Meu Malvado Favorito 3
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