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Construção do novo presídio

Além da casa do superintendente, da avenida Planalto, também vão ser entregues à construtora, em troca de área construída do novo presídio, os prédios das oficinas, salão de fes-
tas, escritório e área de moradia de funcionários, que foram construídos há mais de 40 anos. Também entrou na negociação a área do presídio e delegacias de polícia, 
no centro da cidade



13 de maio, 229 - 3° andar 
central: 54 3055 4444  

comercial1@gazeta-rs.com.br 
assinaturas@gazeta-rs.com.br
redacao3@gazeta-rs.com.br
site@gazeta-rs.com.br 

Diretora: Ana Lúcia Zanelatto. 
Redação e fotos: Rodrigo De Marco 
e Giana Milani. Circulação -  Gazeta: 
terças e sextas-feiras Rurais: terças em 
rodízio, pela ordem: Jornal Tuiuty - Jor-
nal Monte Belo do Sul -  Jornal Vale 
dos Vinhedos - Jornal São Pedro. 

policia@gazeta-rs.com.br
esporte@gazeta-rs.com.br
gazeta@gazeta-rs.com.br
atendimento@gazeta-rs.com.br

Jornal Gazeta - sexta-feira 29 de Setembro de 2017opinião02

Opinião da Gazeta
A conta vai para o eleitor

Mesmo divulgado pelo Gover-
no do Estado, o fechamento do 
acordo para a construção do novo 
presídio pegou alguns envolvidos 
de surpresa.

A direção do DAER não foi 
comunicada, não tem plano B es-
tabelecido para mudança, enfim 
ficou sabendo pela imprensa. Já 
a empresa que o governo diz que 
aceitou os moldes da negociação, 
confirmou laconicamente, mas não 
quis se pronunciar sobre prazos e 
valores.

O que importa é que (espera-
-se) em pouco tempo haja novas 
vagas para trancafiar meliantes, já 
que a atual casa prisional foi in-
terditada parcialmente pelas pés-

simas condições e lotação muito 
acima da capacidade.

A Gazeta reporta hoje, um le-
vantamento de homicídios ocor-
ridos na cidade, somente no de-
correr deste ano. Já somam-se 24 
homicídios, contra 27 em todo 
2016. Mas o mês de setembro, 
bateu o recorde: até o fechamen-
to desta edição,  sete assassina-
tos, contando com a morte de um 
homem no bairro Municipal, que 
aconteceu às  20 horas - final de 
fechamento desta edição. A média 
dos oito primeiros meses de 2017 
foi de dois homicídios por mês.

Nesta edição também aborda-
mos o drama das famílias invasoras 
do bairro Vila Nova III. O despejo 

das nove famílias da área prefei-
tura no  bairro  Vila Nova III não 
produziu maiores tensões, mas 
a decisão do juiz em reintegrar a 
posse da área particular invadida  
por mais de 100 famílias no mes-
mo bairro, prevista para a próxima 
terça-feira, certamente causará 
abalo social. Depois de mais de 
60 dias invadidos, os casebres fo-
ram se transformando em casas, e 
não há para onde voltar. Antes de 
chegar com os caminhões para as 
mudanças, a Secretaria de Habita-
ção vai ter que  garantir onde, pelo 
menos, 100 crianças vão dormir.

O problema social, no final das 
contas vai cair nos braços do elei-
tor. 
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Com permuta confirmada, Daer ainda não tem pra onde ir
O anúncio do acordo para a cons-

trução do novo presídio de Bento Gon-
çalves, feito pela prefeitura na segun-
da-feira (25), chegou com uma nova 
discussão: para aonde vai o Daer? Isso 
porque o prédio da segunda superin-
tendência do Departamento Autôno-
mo de Estradas e Rodagem-Daer, que 
atualmente fica na Rua Eugênio Valdu-
ga, no bairro Licorsul, é um dos três 
imóveis que serão dados pelo Estado 
para a construtora porto-alegrense 
Verdi Sistemas Construtivos (VerSis), 
em troca da obra.

Os demais imóveis são ainda a 
casa onde o superintendente da autar-
quia mora, na Rua Hugo Henry Dreher, 
no bairro Planalto e o prédio onde é a 
casa penitenciária, na Rua Assis Brasil. 
Juntos, os imóveis cobrem o valor pro-
jetado para a obra, de cerca de R$ 27 
milhões.

No entanto, perguntada para 
onde vai o Daer, a Assessoria de Co-
municação não sabia de nada e até o 
fechamento dessa edição, não se mani-
festou. Já a Assessoria de Imprensa do 
município, por sua vez, confirmou que 
toda a área do Daer será entregue na 
negociação.

A Assessoria de Comunicação da 
Secretaria de Segurança Pública do Es-
tado (SSP/RS),  ressaltou a parceria com 
a Verdi por meio de nota. “Por orienta-
ção da Procuradoria-Geral do Estado, o 

Estrutura ,compreende oficinas, salão de festas, escritório e moradia de funcionários 
foi construída há mais de 40 anos

processo de construção do novo pre-
sídio de Bento Gonçalves poderá ser 
efetuado por meio de inexigibilidade 
de licitação. A estrutura será cons-
truída pela empresa Verdi Sistemas 
Construtivos, empresa que detém de 
tecnologia exclusiva, certificada pelo 
Tribunal de Contas da União”. 

A SSP observou também que 
a “previsão é de que a permuta dos 
imóveis seja realizada até a segunda 
quinzena de outubro. Após, será feita 
a assinatura de contrato e início das 
obras, que devem durar oito meses”, 
informou. 

Estrutura do Daer
A estrutura da 2ª SR do órgão 

conta com salão de festas, moradias 
para funcionários, oficinas, almoxari-
fado, escritório e algumas salas de-
socupadas (antigamente, havia por 
exemplo uma cantina para os servido-
res almoçarem e até uma cooperativa 
para fazerem compras). O complexo 
foi construído em uma época em que 
o Daer tinha mais de 300 funcionários 
(nas décadas de 60 e 80). Antes, a au-
tarquia ficava no centro. Entretanto, 
muita coisa mudou desde então e, o 
Daer conta com bem menos funcioná-
rios –grande maioria se aposentou e 
o órgão faz parcerias com empresas 
de engenharia por meio de licitação 
para a execução de novas rodovias. 

Até mesmo a ex-ERS-470, uma das 
principais rodovias da Serra Gaúcha 
e que era de responsabilidade do 
órgão, passou a ser federal há dois 
anos. 

Novo Presídio é assunto de 
uma década

A nova casa prisional vai ser cons-
truída em uma terreno de 143 mil me-
tros na Linha Palmeiro, no Barracão.  
A área foi doada pela prefeitura ao 
Estado, em 2008, depois do Ministé-
rio Público ter interditado o presídio. 
Em 2010, a Secretaria de Segurança 
Pública chegou a lançar o edital de 
concorrência para empresas interes-
sadas, mas a licitação foi suspensa 
por disputas judiciais. Construtora é 
responsável por outros presídios

Segundo a prefeitura municipal, 
a Verdi Sistemas Construtivos é res-
ponsável pelas obras de mais de 90 
presídios no país, entre eles o Com-
plexo Prisional de Canoas. A cons-
trutora também assina o CT em ane-
xo à Cadeia Pública de Porto Alegre 
(CPPA).O modelo de construção, que 
deve ser feito em Bento, é a partir da 
montagem de celas em monobloco 
GRC+CAD (concreto reforçado de 
alto desempenho) – técnica que tam-
bém foi utilizada no município metro-
politano. 

Casa do superintendente, em área nobre da cidade, também vai ser entregue à construtora

Construção do novo presídio
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Valduga é destaque com os vinhos 
mais representativos da safra

Famiglia Valduga consolida-
-se como ícone nacional na ela-
boração de espumantes.

No último sábado, os vinhos 
base para espumantes da viníco-

la Casa Valduga e Ponto Nero 
destacaram-se como os mais 
representativos do mercado 
brasileiro na Avaliação Nacional 
de Vinhos.

João Valduga ladeado pelo enólogo Daniel Dalla Valle e pelo diretor financeiro 
Jones Valduga

Dia Nacional de Contratação das Pessoas com 
Deficiência acontece nesta sexta no SINE

A Agência FGTAS/SINE de Bento 
Gonçalves vai participar do Dia da In-
clusão Social e Profissional das Pes-
soas com deficiência e Beneficiários 
reabilitados do INSS nesta sexta-feira 
(29). No local, serão realizadas entre-
vistas e seleções de emprego exclu-
sivas para trabalhadores com defici-
ência e reabilitados do INSS, além de 
atividades de orientação profissional 
e previdenciária.

O evento  busca aproximar em-
pregadores e trabalhadores. Para se 
candidatar às oportunidades de tra-
balho, os interessados devem com-
parecer ao evento com Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
na agência, na Rua Marechal Floria-
no, 142, no centro da cidade . 

 
Lei de Cotas 

A contratação de Pessoas com 

Deficiência está prevista na Lei de 
Cotas (8.213/91), implantada em 
1999, pelo Decreto 3.298. A legis-
lação estabelece a reserva de vagas 
de emprego, em empresas com cem 
ou mais funcionários, para pessoas 
com deficiência ou que sofreram aci-
dente de trabalho, beneficiárias da 
Previdência Social (reabilitadas). As 
cotas variam de 2% a 5%, conforme 
o número de colaboradores da com-
panhia.

Bento Gonçalves desliga em janeiro 
o sinal analógico de televisão
Famílias do Cadastro Único poderão retirar um kit contendo
equipamento da antena digital

Até dezembro de 2018, mais de 
1.300 cidades do Brasil terão o sinal 
analógico de TV desligado. Todos 
os canais abertos de televisão pas-
sarão a transmitir a programação 
exclusivamente pelo sinal digital, 
que transmite a programação com 
imagem e som de cinema. Em Ben-
to Gonçalves o sinal analógico será 
desligado em 31 de janeiro do ano 
que vem, data definida pelo Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações.

Em virtude disso, o programa 
de transição para o sinal digital 
quer garantir que todas as famílias 
possam ter acesso a essa inovação, 
sem ter dificuldades em adquirir o 
conversor e/ou a antena UHF, neces-
sários para receber o sinal digital. O 
programa prevê a distribuição gra-

tuita de kits contendo estes equipa-
mentos, para que todas as famílias 
de baixa renda possam preparar suas 
residências para o desligamento do 
sinal analógico.

Em Bento Gonçalves serão dis-
tribuídos mais de 6.000 kits para to-
das as famílias registradas no Cadas-
tro Único para Programas Sociais, 
da Assistência Social. Para realizar a 
solicitação do kit, o Responsável Fa-
miliar deve ter em mãos o número 
do NIS, que é emitido pelo Cadas-
tro Único, bem como documentos 
pessoais. Os pedidos podem ser 
feitos por meio dos seguintes ca-
nais: http://www.sejadigital.com.br 
ou telefone 147 (aceita ligação de 
celular). Uma vez realizada a solicita-
ção, a família recebe instruções para 
realizar a retirada nas agências dos 

Correios.
Maiores informações podem 

ser obtidas junto ao Setor de Ca-
dastro Único, que funciona na Av. 
Osvaldo Aranha, 1479, 2º andar. Te-
lefone 3055-7347.

Como saber se é necessá-
rio um conversor?

Se o aparelho for uma televisão 
de tubo, será necessário instalar um 
conversor de sinal. Se o televisor for 
de tela fina e não tiver o conversor 
embutido, também precisará de um 
conversor de sinal. Para saber se a 
sua televisão já possui conversor 
embutido, basta verificar o manual. 
A TV com conversor embutido só 
precisará estar conectada a uma an-
tena UHF para encontrar os canais 
transmitidos pelo sinal digital.

Anatel pode cancelar concessão da 
OI, decisão será tomada nesta sexta

O Conselho Diretor da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) vai 
discutir nesta sexta-feira (28) se abre ou 
não processo para cancelar a concessão 
da empresa telefônica Oi, que já acumu-
la dívidas de R$ 65,4 bilhões em bônus, 
dívidas bancárias e responsabilidades 
operacionais.

A Oi passa por um processo de 
recuperação judicial, em discussão na 
Justiça, que foi protocolado em 20 de 
junho e é considerado a maior recupera-
ção judicial da história do Brasil.

Em agosto, a Oi apresentou para 
a Anatel uma proposta de recuperação 
judicial, que incluía uma capitalização 
de R$ 8 bilhões. Na ocasião, a agência 
determinou, diante do que considerou 
inconsistências, que o plano fosse refei-
to antes de ser submetido aos credores 
no final de setembro.

Um dos pontos de desacordo com 

a Anatel é o pleito da Oi de transformar 
parte das multas aplicadas pelo órgão 
regulador em investimentos, por meio 
de um Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC). O valor gira em torno de R$ 
6 bilhões. A outra parte das dívidas, que 
estão inscritas na Dívida Ativa da União, 
seria renegociada por meio do Progra-
ma da Renegociação de Dívidas Tributá-
rias, o Refis. 

A Advocacia-Geral da União (AGU) 
já se posicionou contrariamente à con-
versão de multas em investimentos. A 
equipe econômica do governo também 
não aceita que esse tipo de acordo seja 
feito.

A postura da Anatel é de tentar ex-
cluir seus créditos, estimados entre R$ 
11 bilhões e R$ 13 bilhões, do proces-
so de recuperação judicial da Oi até a 
data de realização da assembleia geral 
de credores.

Vinícola Aurora lança azeite extra virgem chileno
na linha Pequenas Partilhas Notáveis da América

A Vinícola Aurora, maior e mais 
premiada vinícola brasileira, lança 
azeite extra virgem, elaborado no 
Chile. Pequenas Partilhas Meio Dia 
Notáveis da América chega ao mer-
cado em duas opções de embala-
gem: em garrafas de 500 ml de vidro 
escuro com o prático bico dosador 
vai e vem e em kits com 12 garrafi-
nhas de 15 ml, ideais para consumir 
em doses únicas ou para presentear.

O novo azeite dá sequência ao 
projeto de ampliação da linha Pe-
quenas Partilhas Notáveis da Amé-
rica, lançada em 2015 com vinhos 
tintos de uvas ícones de 4 países 
produtores sul-americanos: Caber-
net Franc do Brasil, Carmenère do 
Chile, Malbec da Argentina e Tannat 
do Uruguai. “Essa marca nasceu para 
levar ao mercado itens que tenham 
sinergia entre si e alta qualidade, 
além de enquadrarem-se no concei-

to de América do Sul que imprimimos 
nessa linha”, afirma Rosana Pasini, 
gerente de Importação e Exportação 
da Vinícola Aurora.

“O objetivo desse projeto é o de 
atender aos clientes que apreciam 
produtos com diferenciais de qua-
lidade, prezando pela saúde e bem 
estar, em todo o Brasil”, completa 
Rosana, explicando que a opção de 
integrar a linha com azeite se deu 
em razão dessa sinergia natural e 
histórica entre vinho e azeite. A es-
colha do Chile entre os países do 
continente para ser o fornecedor do 
azeite deveu-se às suas privilegiadas 
condições naturais e fitosanitárias. A 
região central do Chile em que as oli-
vas são cultivadas possui condições 
climáticas e solo muito similares aos 
da bacia do

Mediterrâneo. Terrenos férteis, 
com alto nível de exposição à luz so-

lar e uma grande amplitude térmi-
ca entre o dia e a noite são fatores 
muito favoráveis para o cultivo de 
azeitonas, que resultam em azeites 
de qualidade, reconhecidos mun-
dialmente.

O azeite extra virgem Pequenas 
Partilhas Meio Dia Notáveis da Amé-
rica é elaborado no Vale do Maule, 
com as variedades picual (70%) e ar-
bequina (30%), e tem um índice de 
acidez máxima de 0,2%.

É um azeite extra virgem de alta 
gama, muito bem equilibrado (com 
a picância da picual e a suavidade 
da arbequina) e agradável ao pala-
dar, ideal para enriquecer o sabor de 
folhas verdes fortes, carnes verme-
lhas grelhadas e para compor vários 
tipos de molhos. Estará em breve à 
venda em lojas, empórios, restau-
rantes e em grandes redes de varejo 
de todo o Brasil.
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Novos invasores de área da prefeitura são expulsos do Vila Nova III
Barracos que estavam sendo construídos foram derrubados na tarde desta quinta-feira

As invasões no bairro Vila Nova 
III viraram rotina. Nesta quinta-fei-
ra,28, dois barracos novos foram 
derrubados pela prefeitura. Os in-
vasores haviam ocupado o mesmo 
espaço em que as nove famílias fo-
ram despejadas na última semana. 
Segundo testemunhas, a secretária 
adjunta de Habitação e Assistência 
Social, Milena Bassani, afirmou que 
a área localizada embaixo de fios 
de alta tensão pertence a prefei-
tura. Ainda de acordo com Milena, 

O juiz Roberto Laux Junior de-
terminou a reintegração de posse 
de uma área invadida por mais de 
cem famílias no bairro Vila Nova III, 
no dia 19 de setembro, mas o des-
pacho só foi disponibilizado nes-
ta quinta-feira (28). Proposta por 
Analice Cantelli Menegatto, que 
relatou ser a proprietária da área, 
a ação em desfavor dos moradores 
foi distribuída no início de agosto.

O magistrado ainda conside-
rou que a designação de uma au-
diência para ouvir a parte ré seria 
ineficiente. A parte autora argu-
mentou que “em 30 de julho teve 
notícias que algumas pessoas es-
tavam invadindo referido terreno”. 

O juiz informa, na decisão, que 
Analice provou a posse do imóvel, 
fato constatado pela Brigada Mili-
tar e pelo Ipurb que “relatam a in-
vasão do imóvel em questão, assim 
como através do levantamento fo-
tográfico(...) Tais documentos de-
monstram que a ocupação é recen-

te, e que há, inclusive, devastação 
de floresta nativa. Ou seja, há farta 
evidência de que a ocupação é de 
menos de ano e dia”.

O magistrado justificou que 
aos réus “acredita que o direito à 
moradia não deve ser consistente 
na invasão da propriedade alheia 
sem qualquer autorização judicial 
ou causa legal que o justifique”.

A liminar deferiu a reintegra-
ção à autora na posse do imóvel 
“contra todos os invasores e pos-
seiros que se encontrarem no imó-
vel descrito na inicial, citando-se 
os já identificados, bem como os 
desconhecidos, citando-os após a 
identificação”. O Conselho Tutelar 
e a Brigada Militar, assim como na 
reintegração da área da prefeitura, 
foram chamados a acompanharem 
a ação.

A partir da data do despacho 
até quinze dias depois, ou seja, a 
próxima terça-feira (03), é o prazo 
para os rés contestarem a ação.

não é preciso autorização judicial 
quando não há moradores no local. 
A ordem judicial seria necessária 
apenas quando existe a presença de 
moradores.  

Segundo o capitão da Brigada 
Militar, Diego Caetano, a prefeitura 
municipal solicitou apoio da BM, 
tendo em vista que havia uma nova 
invasão de terra.

O despejo da última
semana

No final da última semana nove 
famílias invasoras desta área foram 
despejadas, mas segundo o advoga-
do, Wilson Estivalete, não deveriam 
ter sido despejadas até outubro. 
Na edição do dia 15 deste mês de 
setembro o advogado declarou, 
em entrevista à Gazeta que “Com o 
agravo o Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJRS), entendeu que 
nada podia ser feito até a audiência 
de conciliação marcada para outu-
bro “. Mas não foi o que aconteceu.

Na manhã da última quinta-fei-
ra caminhões da prefeitura acom-
panhados por oficiais de justiça, 
sob a segurança da Brigada Militar 
e supervisão do Procurador do Mu-
nicípio, Sidgrei Sassini, sete famílias 
foram despejadas e seus barracos 
destruídos.

Wilson Estivalete, advogado 
sócio do escritório que defende os 
ocupantes declarou que “a relatora 
do agravo, a desembargadora Liége 
Puricelli Pires, entendeu que a juí-
za Romani Dalcin não poderia ter 
solicitado a reintegração antes da 
audiência”, que está marcada para 
18 de outubro.

 Juiz define reintegração de posse da área particular 
onde  já vivem mais de 100 famílias

1

2

3

1- Área da Prefeitura invadida por nove famílias, que sofreu reintegração de posse na última semana
2- Área invadida nesta quinta-feira  que sofreu ação de impedimento  da Prefeitura e Brigada Militar
3- Área particular invadida por mais de 100 famílias , que tem data de despejo marcada para dia 3 de outibro
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Mesmo que não tenham contribuído 
com INSS, idosos têm direito a um 
salário mínimo mensal

Poucas pessoas têm conhecimen-
to de um benefício social que já exis-
te desde 2011 e que abrange idosos 
a partir dos 65 anos e deficientes físi-
cos ou intelectuais de qualquer idade. 
Através da Prestação Continuada da 
Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/
Loas) e a Lei Federal Nº 12.435, os gru-
pos podem receber um salário mínimo 
mensal (R$937 em vigência) do INSS, 
mesmo sem nunca ter contribuído 
para a Previdência. 

No entanto, é preciso ficar atento 
aos requisitos. Entre eles, o de que a 
renda familiar seja inferior a um quarto 
do salário mínimo vigente por pessoa 
(R$234,25). Ainda, o beneficiário não 
pode receber qualquer outro benefício 
da Seguridade Social ou de outro re-
gime, inclusive o seguro-desemprego.

O cidadão pode procurar o CRAS 
(Centro de Referência de Assistência 
Social) mais próximo da sua residência 
para esclarecer dúvidas sobre os cri-
térios do benefício e sobre sua renda 

familiar, além de receber orientação 
sobre o preenchimento dos formulá-
rios necessários. Em caso de dúvidas, 
pode-se ligar para a Central de Atendi-
mento do INSS através do telefone 135 
(das 7h às 22h).

Deficientes
Para o deficiente obter esse auxí-

lio, é preciso estar impossibilitado de 
participar de forma ativa na sociedade 
e em igualdade de condições com as 
demais pessoas. Nesses casos, os be-
neficiários passam por perícia.

Principais requisitos
Ser brasileiro, nato ou naturali-

zado, ou possuir nacionalidade portu-
guesa;

Comprovar residência fixa no Bra-
sil;

Possuir renda por pessoa do gru-
po familiar a ¼ de salário mínimo vi-
gente 

Não estar recebendo nenhum 
outro benefício da Seguridade Social 
(como aposentadorias e pensão) ou de 
outro regime, exceto benefícios da as-
sistência médica, pensões especiais de 
natureza indenizatória e remuneração 
advinda de contrato de aprendizagem. 
É necessário alertar que agora o bene-
ficiário deverá declarar que não recebe 
outro benefício no âmbito da Seguri-
dade Social.

Para o idoso: idade igual ou supe-
rior a 65 anos, para homem ou mulher;

Para a pessoa com deficiência: 
qualquer idade – desde que compro-
ve, em perícia médica, impedimentos 
de longo prazo (mínimo de 2 anos) de 
natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, possam obstruir sua 
participação plena e efetiva na socie-
dade em igualdade de condições com 
as pessoas que não possuam tal impe-
dimento;

Estar inscrito no Cadastro Único 
de Programas Sociais do Governo Fe-
deral – CadÚnico –, antes da apresen-
tação de requerimento à unidade do 
INSS. Famílias já cadastradas devem 
estar com cadastro atualizado no má-
ximo há 2 anos.

O requerente/beneficiário e todos 
os membros do seu grupo familiar de-
vem estar cadastrados no CPF, cujos 
números devem ser apresentados ao 
pedir o benefício.

Idoso em asilo: a condição de 
acolhimento em instituições de longa 
permanência, assim entendido como 
hospital, abrigo ou instituição congê-
nere não prejudica o direito do idoso 
ao recebimento do benefício.

Stimmme-BG reelege diretoria 
com 91% de aprovação 

Os trabalhadores do setor me-
talmecânico reconduziram Elvio de 
Lima à presidência do STIMMME-
-BG. Sua diretoria foi reeleita para 
mais uma gestão frente à entidade 
que representa os profissionais dos 
segmentos metalúrgico, mecânico 
e de material elétrico com índice 
de 91,16% de aprovação. O proces-
so de votação coletou a opinião 
dos associados de Bento Gonçal-
ves, Veranópolis, Guaporé e Nova 
Bassano, cidades onde o sindicato 
mantém sua sede e subsedes. Os 
resultados foram apurados no dia 
27 de setembro.

“Ficamos muito felizes com o 
resultado das urnas, que traduz a 
opinião dos trabalhadores da ca-
tegoria. Nossa diretoria tem, ao 
longo dos anos, atuado com muito 
empenho e dedicação, comprome-
tida em defender os direitos dos 
profissionais e agregar cada vez 
mais benefícios e facilidades que 
se traduzam em qualidade de vida 
para a família metalúrgica. O resul-
tado desse compromisso apareceu, 

mais uma vez, no índice de satisfa-
ção que obtivemos”, comentou o 
presidente Elvio de Lima.

Nas últimas eleições, realiza-
das em outubro de 2012, a dire-
toria comandada pelo sindicalista 
também obteve percentuais muito 
expressivos: 93% de aprovação jun-
to aos associados.

“Esse registro é um grande mo-
tivador para o novo desafio que es-
tamos prestes a assumir, pois revela 
a confiança que o associado tem 
em nosso trabalho representativo. 
Estamos passando por uma etapa 
de reposicionamento do movimen-
to sindical, em âmbito nacional, 
que precisa se reinventar em sua 
forma de atuação, sem esquecer os 
ideais de união, ética e transparên-
cia que regem seu comportamento 
– princípios fundamentais cultiva-
dos pelo STIMMME-BG no decorrer 
de suas cinco décadas de história”, 
disse.

A próxima gestão administrati-
va do STIMMME-BG inicia em janei-
ro de 2018 e segue por cinco anos.

Sua diretoria foi reeleita para mais uma gestão frente à entidade que representa os 
profissionais dos segmentos metalúrgico, mecânico e de material elétrico

Idosos e deficientes podem ter direito a benefício mensal de R$937

Secretário dos Transportes participa 
de palestra no CIC no próximo dia 5
Pedro Westphalen irá explanar sobre as obras 
em rodovias a partir dos programas de
recuperação, além de abordar projetos para
potencializar hidrovias e ferrovias

No dia 5 de outubro a palestra-
-almoço do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços (CIC) será com o 
secretário dos Transportes do estado 
do Rio Grande do Sul, Pedro Wes-
tphalen. Trazendo à pauta o cenário 
da infraestrutura do Rio Grande do 
Sul, ele apresentará um panorama das 
ações do governo na área. No encon-
tro, Westphalen irá explanar sobre as 
obras em rodovias a partir dos progra-
mas de recuperação, além de abordar 
projetos para potencializar hidrovias 
e ferrovias, bem como avanços no se-
tor aeroportuário. Entre os assuntos 
da palestra, o secretário ainda comen-
tará a respeito de concessões federais 
e estaduais em infraestrutura.

Westphalen assumiu o cargo em 
janeiro de 2015, sendo nomeado pelo 
governador José Ivo Sartori. Médi-
co por formação, iniciou sua carrei-
ra política em 2002 como deputado 
estadual e, hoje, está em seu quarto 
mandato parlamentar.  Como depu-
tado, foi presidente da Assembleia 
Legislativa em 2013, quando tornou 
acessíveis os dados funcionais e finan-

ceiros da Casa e mesmo ano no qual 
foram extintos os 14º e 15º salários 
dos deputados. Westphalen também 
foi secretário Estadual de Ciência e 
Tecnologia, tendo atuado na cons-
trução da Lei da Inovação, em 2007, 
fundamental para o desenvolvimento 
tecnológico do Estado.

As adesões para a palestra-almo-
ço podem ser feitas através do telefo-
ne (54) 2105.1999. O valor do ingres-
so é R$ 75,00 para os associados ao 
CIC-BG e de R$ 105 aos não-sócios.

O secretário comentará a respeito de 
concessões federais e estaduais em 
infraestrutura



sala, cozinha, 
banheiro, ga-
ragem e sa-
cada. Cerca-
do. Valor R$ 
500,00. Fone 
(54) 9605-
9197 ou 9118-
1621. Com 
Carlos.

tar pelo fone: 
(54) 9995-
1099.

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

(4) Vende-se 
capacete pre-
to, tamanho 
grande. Va-
lor R$ 50,00. 
Tratar 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.

285 .000 ,00 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9996-7288.

(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 
fones: 8168-
0777 ou 9106-
8991.

(4) Vendo 
apartamento 
no bairro Pro-
gresso 02 dor-
mitorios com 
75 metros de 
area privativa 
semi mobilia-
do com gara-
gem estudo 
p r o p o s t a s 
aceito veicu-
los no nego-
cio sem res-
trições e do 
meu interesse 
R$ 235mil. 
Fone 54 
98134 .3424 
Fone(54)9813 
-43424. 
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(4) Vendo 
Rack para 
Fiesta (to-
dos) em óti-
mo estado. 
De alumínio. 
Não enferru-
ja R$240,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373 

(4) Vendo 
volante para 
Astra, mas 
serve em di-
versos carros 
da GM. Usa-
do mas em 
bom estado 
R $ 1 2 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

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

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

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

(4) Vendo 
capa para 
m o t o q u e i -
ro feminina, 
tamanho M, 
nova e com 
sinal ização. 
Valor R$ 
600,00. Tra-

(3) Alugo 
apartamento 
1 quarto, cozi-
nha/lavande-
ria e banheiro 
no Bairro Pro-
gresso, sem 
c o n d o m í n i o 
e sem IPTU. 
Direto com 
o proprietá-
rio. Fone para 
contato 54 
99972 6708. 

(4) Alugo apar-
tamento no 
bairro Santo 
Antão, com 
dois quartos, 

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

(2) Alugo par-
te inferior de 
alvenaria, 1 
quarto, sala e 
cozinha con-
jugada, ba-
nheiro, mobili 
a d o ( m e n o s 
g e l a d e i r ) , 
sem animal 
de estimação. 
R$ 550,00 de 
caução adian-
t a d o . A p ó s 
R$ 550,00 + 
água e luz, 
no Bairro Glo-
ria. Fone 54 
9 9 1 3 6 4 0 7 8 
ou 54  
991462104.

(3) Alugo so-
brado com 
02 quartos, 
sala e cozi-
nha conjuga-
das, banhei-
ro, área de 
serviço. Sem 
condomín io 
e sem IPTU. 
Com possibi-
lidade de ga-
ragem. Valor 

de R$ 650,00 
a R4 650,00. 
Fone para 
contato 54 
98435.7399 
ou pelo what-
sapp 54 
99204.2481

(3)Alugo po-
rão com 01 
quarto, cosi-
nha, área de 
serviço, ba-
nheiro. Bairro 
Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 
99991.9454 
ou 54 
99212.5781

(3) Alugo par-
te inferior de 
uma casa, 
contendo 3 
peças, luz in-
dividual, gara-
gem somente 
para moto, 
localizado no 
Lot. bertoli-
ni, bairro São 
Roque, Ben-
to Gonçal-
ves. Valor: R$ 
380,00. Con-
tato:54 99979 
0664 

(4) Alugo casa 
no bairro Hu-
maitá, com 02 
quartos, sala, 
cozinha e ba-
nheiro,  sem 
garagem. Da-
mos preferên-
cia  a adultos 
sem crianças. 
Valor a combi-
nar. (pedimos 
um avalista e 
comprovan-
te de renda). 
Contato pelo 
telefone - 54 
99985-0302

(4) Alugo 
casa na praia 
a uma quadra 
do mar, no 
município de 
Arroio do Sal, 
com 3 ba-
nheiros, sen-
do 2 suítes 
mais um ba-
nheiro com-
pleto, casa 
com laje toda 
em alvena-
ria, garagem, 
pátio gran-
de fechado, 
churrasquei-
ra, com mui-
ta sombra, à 
uma quadra 
do restau-
rante, sor-
veteria, su-
permercado, 
dunas. Tratar 
com o pro-
prietário Ola-
vo, fone: (54) 
999726708, 
Bento Gon-
çalves. 

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

(4) Alugo ga-
ragem fe-
chada, com 
portão eletrô-
nico na Rua 

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

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

(4) Alugo 
casa parte 
superior com 
3 quartos, 
sala, cozinha 
e banheiro, 
sem gara-
gem. Bairro 
Glória. Prefe-
rencialmente 
sem crianças, 
valor a com-
binar.  Tra-
tar telefone: 
3453-3288 ou 
9 9 9 6 4 5 0 3 4 
com Jane.

(4) Alugo 
porão: cozi-
nha, 1 quar-
to, área de 
serviço, ba-
nheiro. Bairro 
Ouro Verde. 

Contato pe-
los fones: 54 
99991.9454 
ou 992125781

(4) Alugo ga-
ragem com 
portão eletrô-
nico na Rua 
Marques de 
Souza em 
frente ao ce-
mitério muni-
cipal central 
de Bento Gon-
çalves. R$ 
110 , 00 re-
ais mensais. 
Tratar com 
Feliciano pe-
los fones: 
37014195 e 
991222343. 

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

(4) Aluga-
-se casa em 
c o n d o m í -
nio no bairro 
Progresso, 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 

(4) Vendo 
a p a r t a m e n -
to  de 02 su-
ítesno bairro 
Bela Vista 
em Porto Ale-
gre. Área de 
81m², lavabo, 
living 3 am-
bientes, com 
churrasqueira, 
cozinha mon-
tada, área de 
serviço, duas 
vagas de ga-
ragem e depó-
sito. Contato: 
54/999727173

(4) Aparta-
mento no 
centro, com 
4 quartos, to-
tal posição 
do sol, 126m² 
e com con-
domínio bai-
xo. Valor R$ 



calizada no 
Bairro Poma-
rosa II. Valor 
R$ 80 mil à 
vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(4) Vendo 
casa de ma-
deira 7x8, 
sala, cozinha, 
2 quartos e 
banheiro. Ter-
reno 270 m2; 
localizada na 
Linha Cam-
pinhos, Roca 
Sales,a 200m 
do Rio Taqua-
ri. Ótima para 
veraneio. Va-
lor 45.000.00. 
Fone (54) 
996315029

(4) Vendo 
casa localiza-
da no bairro 
São Fran-
cisco com 2 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço 
com churras-
queira, gara-
gem para 2 
carros mais 
porão com 
1quarto, sala 
e cozinha 
juntos e ba-
nheiro. Valor 
210,000 mil 
aceito car-
ro e terre-
no na praia, 
p o d e n d o 
ser financia-
da. Contato 
5484055059 
com Mari

(4) Vendo re-
sidencia no 
lot Althaus em 
São Roque, 
com 214m² 
de area cons-
truida e o 
terreno com 
384m2 plano. 
2 moradias 
independen-
tes . a ava-

ro progres-
so, interes-
sados entrar 
em contato 
pelo fone: 
( 5 1 ) 9 7 7 6 -
9746 ou (51) 
8141-6191.

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

(3) Vendo 
casa com 2 
dormitórios, 
sala, cozi-
nha, banhei-
ro, lavande-
ria, área de 
serviço e 2 
garagens. Lo-
calizada no 
Bairro Poma-
rosa II. Valor 
R$ 80 mil à 
vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

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

(4) Vendo 
casa com 2 
dormitórios, 
sala, cozi-
nha, banhei-
ro, lavande-
ria, área de 
serviço e 2 
garagens. Lo-

sais. Direto 
com o proprie-
tário+ cau-
ção de 3 me-
ses do valor 
de aluguel. 
Tratar  pelo 
f o n e 
991038357, 
com Ildo.
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e luz individu-
al. Contato: 
9 8 111 6 6 0 4 
(vivo/whats) 
e 996484897. 

(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 
para contato 
9 9 1 4 6 2 1 0 4 

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

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

(4) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, 
com 4 quar-
tos sendo 1 
suíte e com 
3 banheiros, 
sala e cozi-
nha mobilia-
dos, a casa 
t o t a l m e n t e 
cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b ina r.Fone : 
5 4 . 3 0 5 5 -
2883, 9693-
2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina 
ou Alex.

(4)Alugo casa 
2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro e 
área de ser-
viço. Bairro 
universitário, 
próximo ao IC 
Rodas. Valor 

R$ 550,00. 
Fone: 9191-
5568

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

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

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

(4) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, 

(4) Vendo 
casa no bair-
ro Nossa 
Senhora da 
Saude. De al-
venaria , 2 pi-
sos. No valor 
de R$ 100 mil, 
aceito carro 
e negocia-
ção. Contato 
pelo fone 54 
99963.5176

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

(4) Vendo 
casa de ma-
deira com um 
terreno de 
8x10, no bair-

com 4 quar-
tos sendo 1 
suíte e com 
3 banheiros, 
sala e cozi-
nha mobilia-
dos, a casa 
t o t a l m e n t e 
cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b ina r.Fone : 
5 4 . 3 0 5 5 -
2883, 9693-
2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina 
ou Alex.

(4) Alugo casa 
de alvena-
ria do Bairro 
Santa Hele-
na, possui um 
quarto, sala, 
cozinha, área 
de serviço e 
banheiro.Va-
lor R$390,00.
Com Sidnei 
9175-8104.

(2) Alugo 
casa gran-
de de 3 qua-
tros, no cen-
tro (rua Assis 
Brasil, perto 
da Unimed), 
com sala, co-
zinhas e ba-
nheiro gran-
des. Jardim 
na frente do 
terreno.  R$ 
1.200 men-

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) Vendo ter-
reno - estilo 
chácara - em 
Tupandi (pró-
ximo  ao Vale 
do Caí-RS). 
Medindo 3 
.168m², área 
de terra rural, 
com peque-
no riacho ao 
lado e 75 pés 
de limão Tai-
ti plantados. 
Ótima loca-
lização, no 
Bairro Cristo 
Rei, atrás do 
CTG, próxi-
mo ao centro. 
Valor R$ 140 
mil, negoci-
ável, aceito 
p r o p o s t a s . 
Contato pe-
los fones: 51 
9.9896.5800,  
5 1   
9.9907.6977 
ou whats 54 
9.9689.3889

(4) 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



9163/5752.

(4) Vende-
-se terreno, 
próximo a 
Farroupilha, 
perto da sede 
c a m p e s t r e 
Santa Rita 
com tamanho 
de 15x58m. 
Valor R$ 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9149-3490 . 

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

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

(4) Vendo 
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.

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

(4) Alugo um 
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99955 7550 
ou 54 3019 
4569

(3) Compro 
mesa de si-
nuca. Tratar 
pelo fone 54 
99955 7550 
ou 54 3019 
4569

( 3 ) V e n d o 
mangás do 
Naruto por 
R$ 5,00 cada 
e filmes di-
versos por 
3,00. Tratar 
pelo fone 54 
99689.3889 

(3) Ven-
do guarda-
-roupas de 
4x2,6m. Pre-
ço a combi-
nar (barba-
da) Contato 
pelo fone  54 
99196.3198, 
com Sr. Poleto

(3) Vendo es-
coras de eu-
calipto, diver-
sos tamanhos 
ou para le-
nha.  Contato 
pelos fones 
5499991.9454 
ou 54 
992125781

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

( 4 ) V e n -
do bi-cama  
(acompanha 
c o l c h õ e s ) 
s e m i - n o v a , 
branca, valor 
R$ 250,00. 2 
poltronas be-
ges, valor R$ 
120,00 (cada 
uma ) e con-
junto com 4 
cadeiras de 
madeira com 
acento esto-
fado valor R$ 
100,00 (to-
das). Interes-
sados entrar 
em contato 
pelo fone: (54) 
3453-3945. 

(4) Vendo 
20 garrafões 
Azuis - an-
tigos - arte-
sanais  de 5 
litros. Valor 
R$15,00 cada.
Tratar com 
Genor - (54) 
9 9128.2833 
(vivo)

(4) Vendo Kart 
Cross 125cc, 
com partida 
elétrica . Mo-
tor Documen-
tado.Freio a 
Disco. Fone-
para conta-
to 3454 2920 
99202 8012. 
Valor R$ 
1.400,00

(4) Vendo Mo-
tor de Popa 25 
hp Jonhson. 
Motor funcio-

nando, e em 
bom estado.
Segue tan-
que de com-
bustível novo, 
mangueiras, 
válvula. Valor 
R$ 2.800,00 
Contato pelo 
fone (54) 3454 
2920 99138 
9822 

(3) Vendo fer-
ro de passar 
à vapor, mar-
ca Britânia, 
6 meses de 
pouquíssimo 
uso. Valor R$ 
30,00. Contato 
pelo whats 54 
99689.3889

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

(4) Vendo ca-
pacete preto e 
vermelho com 
viseira. Capa-
cete de boa 
q u a l i d a d e , 
usado pou-
cas vezes 
R$150,00.Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373 

(4) Vendo as-
sento e en-
costo com 
bolinhas de 
madeira para 
carro ou ca-

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

(1) Aceito 
doação de 
um ventila-
dor para um 
casal de ido-
sos. Fone 54 
99146.2104

(1) Aceito do-
ação de fogão 
a gás 4 bo-
cas. fone 54 
99136.4078

(3) iPhone 5c  
em bom esta-
do 8g. Valor 
R$ 700,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
  9 9972.1238

(3) Alugo brin-
quedos  infan-
tis para festas 
e eventos, a 
partir de R$ 
40,00. Tratar 
pelo fone 54 

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

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

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

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

(4) Vendo ter-
reno 12x35 
no loteamen-
to São Valen-
tim, bem lo-
calizado com 
e x c e l e n t e 
vista. Conta-
to com Léia: 
5 4 . 9 6 6 6 -
6609 /8142-
8206.

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

deira. Muito 
bom para a 
circulação e 
coluna. Novo 
R$75,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373

(4) Vendo di-
versas cédu-
las de dinheiro 
antigas. Apro-
veite R$10,00 
c a d a . T r a t a r 
com Moacir 54 
99196-7373.

(4) Vendo Co-
fre antigo com 
70 cm. de al-
tura interna.  
F u n c i o n a n -
do tudo, com 
chave, segre-
do R$750,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373.

(4) Vendo bar-
ra olímpica de 
2,2 metros. 
Pesa 20 kg 
Possui rola-
mentos e é 
cromada. Pro-
duto semi novo 
R $ 7 5 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373. 

(4) Vendo 
persiana pe-
quena com 
pouco uso. 
Larg. 70 cm e 
compr. 120 cm 
R$60,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-

7373.

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

(4) Vendo ca-
pacete de ci-
clista para 
criança, em 
ótimo estado, 
valor 50,0 - 
tratar 99197-
7163 

(4) Vendo kit 
de proteção 
para skate e 
patins juve-
nil (joelheiras, 
cotove le i ras 
e luvas), mar-
ca Hardy, em 
ótimo estado, 
valor 110,0 – 
tratar 99197-
7163 

(4) Vendo kit 
de proteção 
para skate e 
patins juve-
nil (joelheiras, 
cotove le i ras 
e luvas), mar-
ca Hardy, em 
ótimo estado, 
valor 110,0 – 
tratar 99197-
7163 

(4) Vendo ca-
pacete para 
skate e patins 
marca tracker, 
de boa qua-



c o n t r o l e - v a -
lor-60,00.tra-
tar pelo fone-
984270337

(4) Vendo im-
pressora mul-
t i f u n c i o n a l 
Canon 2410, 
imprime, es-
canea e co-
pia nova com 
nota fiscal na 
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lidade e em 
ótimo esta-
do- valor 60,.0 
- tratar 99197-
7163 

(4) Vendo ca-
pacete de ci-
clista para 
criança, em 
ótimo estado, 
valor 50,0 - tra-
tar pelo fone 
99197-7163 

(4) Vendo ca-
deira giratória 
para escritó-
rio, usada,  cor 
preta, com ro-
dízios, valor 
150,0 – tra-
tar pelo fone 
99197-7163 

(4) Vendo 
base para 
apoiar CPU do 
Computador 
em madeira e 
com rodízios, 
valor 45,0 – 
tratar pelo fone 
99197-7163 

(4) Vendo mo-
nitor de com-
putador de 
19 polegadas 
Philips, usa-
do e em bom 
estado, valor 
200,0 – tra-
tar pelo fone 
99197-7163 

(4) Vendo es-
tabilizador de 
c o m p u t a d o r 

usado, valor 
55,0 – tra-
tar pelo fone 
99197-7163 

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

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

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

( 4 ) V e n d o 
churrasqueira 
de chão, por-
tátil marca Mor 
Rodeio com-
pleta, usada, 
valor 100,0 
tratar pelo fone 
99197-7163

(4)Vendo ca-
feteira elétrica 

usada marca 
eletrolux, em 
bom estado, 
valor 60,0 – 
tratar pelo fone 
99197-7163

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

(4)Vendo mo-
nitor de com-
putador 17 
p o l e g a d a s 
usado, marca 
sansung, syn-
cmaster 710N 
– valor 160,0 
- Tratar pelo 
fone 99197-
7163

(4) Vendo mo-
edas de R$ 
1,00 colacio-
náveis, várias 
edições limi-
tadas. Nego-
ciável. Con-
tato com 54 
99689.3889

(4) Vendo 
máquina de 
escrever em 
bom estado, 
sem fita. Valor 
R$50,00. Con-
tato pelo whats 
54 99689.3889

(4) Vendo 5 
calotas espor-
tivas novas 
aro 15 grafi-

te - emblema 
adesivo citro-
en - Contato 
pelo fone: (54) 
99985.2274

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

(4) Vendo mo-
edas antigas 
(mais de 100 
anos) e mo-
edas de R$ 
1,00 edições 
limitadas. Va-
lores negociá-
veis, faço en-
trega. Contato 
pelo whats 54 
99689.3889 

(4)  Vendo 
02 colchões, 
01 solteiro e 
01 casal. R$ 
60,00 cada.  
C o n t a t o 
pelo fone 54 
3452.2777

(4) Vendo fo-
gão 6 bocas 
Cont inenta l , 
R$ 100,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
3452.2777

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

3452.2777

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

(4) Vendo 4 
poltronas, sofá 
de 1 lugar + 
mesa de can-
to guarda tudo 
cor azul. R$ 
200,00 Fone: 
3453-2238 

(4) Vendo tele-
visor philips 14 
sem controle. 
Valor-130,00

(4) Vendo moto 
b a n d e i r a n -
te eletrica em 
bom estado-
-vermelha e 
preta-esta sem 
o carregador. 
Valor-150,00. 

(4) Vendo re-
ceptor orbisat-
-esta sem o 

garantia pou-
co uso  R$ 
170.00 . Con-
tato pelo fone;  
991462104 

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

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

(4)Vendo apa-
relho de nebu-
lização inalar 
compact  usa-
do, em bom 
estado,  valor 
80,0 – tratar 
99197-7163

(4) Cadeira 
giratória. 5 
Cadeiras cro-
madas. Valor 
a combinar 
Contato: Da-
niel (54) 9202-
7272

(4) Vendo ca-
misa para bike 
com 3 bolsos 
traseiros ta-
manho GG, 
usada ape-
nas uma vez 
R$100,00  Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373

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

(4) Compro 
botijão de gás 

de 13kg, tratar 
pelo fone (54) 
99915-2783

(4) Vendo 
Rack para 
Fiesta (todos) 
em ótimo esta-
do.  De alumí-
nio. Não enfer-
ruja R$240,00. 
Tratar com 
Moacir pelo 
fone 54 99196-
7373

(4) Vendo ca-
pacete preto 
e vermelho 
com viseira. 
Capacete de 
boa qualidade, 
usado pou-
cas vezes 
R $ 1 5 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir pelo 
fone 54 99196-
7373

(4) 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 Moacir  
pelo fone 54 
99196-7373

(4) Vendo Co-
fre antigo com 
70 cm. de al-
tura interna. 
F u n c i o n a n -
do tudo, com 
chave, segre-
do R$650,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(4) Vendo 
óculos de sol 
Mormaii Mo-
delo ACQUA 
na cor verde.
Ótimo estado 
e pouco uso. 
A c o m p a n h a 
estojo origi-
nal R$140,00. 
Tratar com 

Moacir 54 
99196-7373

(4) Vendo bar-
ra olímpica de 
2,2 metros. 
Pesa 20 kg 
Possui rola-
mentos e é 
cromada. Pro-
duto semi novo 
R $ 7 5 0 , 0 0 . 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(4) Vendo bu-
zina antiga 3 
cornetas. Pos-
sui compres-
sor. Completi-
nha R$120,00. 
Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

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

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

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

Para novos assinantes

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

(1)  Vendo 
lavadora de 
roupas Eletro-



99197-7163

(4) Vende-se 
fogão a gás de 
6 bocas. Valor 
R$ 250,00. F: 
9155-2607

(4) Vende-
-se Tv CCE 
29”. Valor R$ 
250,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9155-2607

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

(4) Vendo no-
tebook usa-
do R$390,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 9 1 - 5 7 1 2 . 
(4) Vendo bal-
cão de pia + 
cuba + aé-
reo, valor R$ 
150,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9982-2222

(4) Vendo 
estante cor 
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(2) Busco ser-
viço para tra-
balhar em lim-
peza em casa 
de família ou 
prédio. Tenho 
expe r i ênc i a 
c o m p r o v a -
da de quatro 
anos de tra-

to de dirigir, 
e multas em 
gera l .Tra ta r 
fone 54 99606 
1708.

(1) Criação/
manutenção 
de sites e re-
des sociais. 
Valores di-
ferenciados! 
Confira no 54 
99689 .3889 
(whats)

(4) Cuido de 
pacientes ido-
sos, dia e noi-
te no hospital, 
15 anos de ex-
periência, pos-
suo referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
99912.7064

(4) 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

(3) Criação 
de logotipos 
a partir de R$ 
50,00. Geren-
ciamento de 
conteúdo de 
redes sociais, 

(4) Vendo 
D o b e r m a n . 

(4) Vendo mul-
ti processador 
de alimentos, 
marca wa-
lita máster 
plus usado, 
em ótimo es-
tado,  valor 
180,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

(4) Vendo te-
levisor 20 
p o l e g a d a s , 
usado, Phi-
lips, em bom 
estado, valor 
180,0 - tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

(4) Vendo tele-
visor 29 pole-
gadas, usado, 
Sony, em bom 
estado, valor 
180,0 - tra-
tar pelo fone 
( 5 4 ) 9 9 1 9 7 -
7163

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

valor mensal 
a partir de R$ 
50,00.Contato 
pelo whats 54 
99689 .3889 
ou 54 
99931.0040

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

( 4 ) P r o c u r o 
vaga como 
cuidadora de 
idosos, com 
exper iência. 
Acompanhan-
te a noite. Fa-
lar com Clair 
(54) 99680-
7796 ou (54) 
98109-1613

( 4 ) O f e r e ç o 
trabalho como 
diarista, babá 
e cuidadora 
em hospital. 
Contato pelo 
fone 99311492

(4)Trabalho de 
pedreiro, car-
pinteiro, enca-
nador e refor-
mas em geral. 
O r ç a m e n t o 
gratuito. Con-
tato pelo fone: 
9950-3279

( 4 ) O f e r e ç o 
aulas particu-
lares de mate-

marfim semi 
nova, em óti-
mas condi-
ções. Valor R$ 
100,00. Infor-
mações tratar 
pelos fones: 
54 8131-0228 
ou 54 9206-
055

(4) Vende-
-se mesa de 
sinuca resi-
dencial com 
cestos 1900 
x 1180mm, 
valor R$ 
1.500,00 Tra-
tar pelo fone: 
(54) 81317630 
com Flademir

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

lux, 15kg, em 
bom estado, 
com nota fis-
cal. Valor R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone 54 
99999 .8191 
com Moacir

(3) Vendo má-
quina de la-
var e secar, 
Eletrolux de 
9 kg, ape-
nas 2 meses 
de uso. Valor 
R$ 1.800,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54   
9 9972.1238

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

(4) Vendo cen-
trifuga de fru-
tas usada, em 
bom estado,  
marca walita 
tutti frutti, valor 
120,0 – tratar 
pelo fone (54) 
99197-7163

Fêmea, 28 
meses,cor pre-
ta, pura, va-
cinada, pais 
no local.R$ 
1.200,00, fa-
cilito. Conta-
to pelo fone 
5499999.6127

(4) Vendo ca-
valo branco 
e encilhado, 
ele é de ro-
deio e ótimo 
para crianças, 
valor a com-
binar. Fone: 
(54) 2457-1222 
ou (54) 9194-
3597. Falar 
com Aguimar.

Casal de Chacreiros se oferece 
 
Casal jovem, com filho de 13 
anos, mas com 25 anos de ex-
periência na lavoura, procu-
ra sítio ou chácara para cuidar. 
 
Oferece referências e experiência 
no cultivo de hortifrutigrangeiros, 
parreirais e cuidados na jardinagem. 
 
Interessados contatar  (54) 9996 

0.2258, com Lindomar

balho. Tenho 
carteira AB e 
moto.  Con-
tato pelo (54) 
9 9 6 5 9 3 11 2 
com Jackeli-
ne.

(3) Precisando 
fazer cartões 
de visitas, si-
tes, vídeos ou 
outros mate-
riais gráficos. 
Chame um 
dos designer 
mais premia-
dos do Bra-
sil. Contato 
pelo fone (54) 
981338905

(3) Ofereço-
-me  para tra-
balhar como 
dog walker 
nos seguin-
tes bairros: 
Planalto, São 
Bento, Licor-
sul, Vila São 
F r a n c i s c o , 
Centro, Cida-
de alta, Zatt, 
Borgo, Hu-
maitá. Pos-
suo mais de 
15 anos de 
expe r i ênc ia 
com cuidados 
e tratamen-
tos com cães. 
Preço acessí-
vel.  Fone con-
tato 54 98133-
8905 

(3) Digitação e 
correções em 
geral; livros, 
trabalhos de 
faculade, etc. 
R$  0,30 por 
página A4  de 
Word.  Conta-
to pelo fone 54 
99689.3889

(4) Recoorro 
de multas de 
Trânsito, da 
carteira de ha-
bilitação cas-
sada, do teste 
de bafômetro, 
e da suspen-
são do direi-



de ar condi-
cionado. Falar 
com Delvacir 
Santos. Fone: 
(54) 9663-
8905 ou (54) 
9675-3507.

(4) Cuidado-
ra de idosos, 
pessoa com 
expe r i ênc i a 
na função, fa-
lar com Reja-
ne pelo fone: 
3452-9458 ou 
9 1 5 5 - 6 0 9 5 . 
Preferência na 
parte da noite.

(4) Cuido de 
crianças na 
minha resi-
dência, casa 
cercada, se-
gura, muitos 
b r i n q u e d o s 
como escorre-
gador, cazinha 
de boneca e 
pula-pula. Ve-
nha conferir, 
preços aces-
síveis. Tra-
tar pelo fone: 
9 9 9 3 - 8 3 3 7 
com Shaiana.

c o z i n h e i r a , 
auxiliar de 
cozinha, ven-
dedora ou de 
limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefone 
54 9705-1365, 
com Itamar

(4) Ofereço-
-me para tra-
balhar com 
diarista, na 
parte da ma-
nhã ou o dia 
inteiro. Ta-
tar pelo fone: 
54 96939416 
com Eronita. 

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

mática. Con-
tato pelo fone: 
99677- 3468

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

(4) 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 

(4) Presto ser-
viços como ze-
lador, porteiro 
e controlador 
de estaciona-
mento. Tratar 
pelo fone: (54) 
9963-1952.

(4) Faço di-
gitação e for-
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(1) Faço faxi-
na no perío-
do da manhã. 
Contato pe-
los fones 54 
99999.9429 ou 
54 99999.8191

(2)Procuro em-
prego como 
auxiliar de pro-
dução na in-
dústria. Tenho 
curso de opera-
dor de empilha-
deiras, instala-
ções elétricas e 
NR10. Também 
posso trabalhar 
no comércio.  
Interessados li-
guem para 54 9 
8113.0382  

(3) Casal muito 
dedicado pro-
cura vaga de 
caseiro, cuida-
remos como 
se fosse nos-
so com muito 
carinho e de-
dicação (54) 
981338905

(3) Porcuro 
emprego como 
cuidadora ou 
acompanhante 
de idosos ou 
crianças, tenho 
experiência e 
referências, e 
também cui-
do em hospi-
tais. Contato 
pelo fone  54 
9 9 6 8 0 . 7 7 9 6 
com Clair  

(3) Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
Rita, casa cer-
cada, segura, 
refeições sau-
dáveis, muitos 
b r i nquedos , 
valores aces-
síveis. Venha 
conferir.  54 
9 9 9 9 3 . 8 3 3 7 
tia Shai e 
vovó Vilma. 

(4) Porcuro 
emprego como 
cuidadora de 
idosos, tenho 
e x p e r i ê n c i a 
e referên-
cias. Contato 
pelo fone 54 
9 8 1 0 3 . 5 1 7 9 
(vivo) com Ma-
dalena Dias 

(4) Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
Rita, casa cer-
cada, segura, 
mtos brinque-
dos, refeições 
s a u d á v e i s . 
Venha con-
ferir. Contato 
9 9 9 9 3 8 3 3 7  

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.

( 4 ) P r o c u r o 
emprego de 
faxineira em 
escritório, es-
cadaria de 
prédio e casas 
de família. En-
trar em con-
tato pelo (54) 
9 9 9 9 6 0 6 3 

(4) 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.

(4) Leciono 

(4) Procuro 
emprego de 
cuidadora, pos-
suo referên-
cias e experi-
ência de mais 
de 20 anos. 
Qualquer ho-
rário. Contato 
pelo fone (54) 
9 9 9 6 3 . 5 1 7 6 

(4) Procura-se 
diarista com 
referências e 
exper iência. 
Para serviços 
gerais. Entre-
vistas segun-
das à tarde e 
sábados, das 
11h às 14h, na 
Rua Plauto de  
Abreu, núme-
ro 121 - Bairro 
Santo Antão 

(4) 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 

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

(4) Cuidado-
ra de idosos. 
Hositalar, dia 
e noite. 15 
anos de ex-
periência em 
Bento Gonçal-
ves. Contato 
com Juraci 54 
9 9 9 1 2 . 7 0 6 4 

(4)Preciso dia-

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

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

(4) Aulas parti-
culares de por-
tuguês conta-
to: 84063686

(4) Alugo brin-
quedos infan-
tis (cama elás-
tica, piscina 
de bolinhas, 
pebolim, es-
c o r r e g a d o r, 
gangorra, ho-
ckey) e máqui-
na de algodão 
doce. Tratar 
9119.6069

(4) Procuro 
serviços como 

(4) Procu-
ro serviços 
como pintor, 
servente de 
pedreiro e ser-
viços gerias 
m contrução. 
Tratar pelo 
fone: 54 9652-
3390 com 
José Ribeiro. 

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

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

(4) Procuro 
diarista com 
expe r i ênc i a 
em serviços 
gerais domés-
ticos, interes-
sadas entrar 
em contato 
pelo endereço 
Rua Plauto de 
Abreu N:121 
bairro San-
to Antão falar 
com Simone.

(4) 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.

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

(4) Faço ser-
viços elétrico 
e em geral, 
além de hi-
drosanitário e 
instalação e 
manutenção 



massagista e 
manicure, to-
das com ex-
periência. tra-
tar pelo fone: 
96755273 ou 
8 1 5 5 4 0 2 3 

(4) 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 

(4) 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

(4) Ofere-
ço serviço 
de poda de 
árvores, jar-
dinagem e 
limpeza de ter-
renos. Tratar 
pelo fone (54) 
9 9 9 9 2 . 8 2 6 7 

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

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

(4) Procuro 
emprego de 
diarista no go-
retti ou cidade 
alta em casa 
de família ou 
empresas na 
parte da tarde 
ou posso fa-
zer o trabalho 
em casa. tra-
tar pelo fone: 
9 6 1 5 0 1 1 6 

(4) procura-
-se dama de 
c o m p a n h i a 
que fique dia 
e noite. tra-
tar pelo fone: 
3 4 5 2 4 7 1 7 

(4) procuro 
cabeleireira, 
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(2) Vendo 
Renault Kan-
goo RL 1.0, 
ano 2004. Em 
ótimo esta-
do. Valor R$ 
1 4 . 0 0 0 , 0 0 . 
Negociável , 
aceito propos-
tas. Contato  
pelo fone 51-
99842.7358 
com  Jacó 

(2) Voyage 
Comfor t l ine 
1.6 2017 com-
pleto de tudo 
com GPS car-
ro com 26000 
km fone 
999721338

(2) Vendo Uno 
Fire 2007, cor 
azul. Tratar 
pelo fone 54  
99955.7550 
ou 54 3019 
. 4 5 6 9 

(4) Fox Trend 
2011 comple-
to valor 24 
500 negocioa-
vel, tratar com 
Priscila tel: 54 
9 9 9 2 1 2 8 9 6 

(4) Vendo 
Escort, ano 
2000, direção 
hidráulica, ar 
cond ic iona-
do, 04 por-
tas, IPVA e 
seguro 2017 
pagos, car-
ro de proce-
dência. Valor 
R$ 9.900,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
98121.6762 
ou 54 
3 4 5 3 . 9 1 3 3 
com Erny 

(4) Ven-
do Clio 1.0 
2011/2012 /4 
portas/43.000 
k m / ú n i -
ca dona R$ 
1 8 . 5 0 0 , 0 0 . 
T e l . : 
9 9 1 3 1 5 9 2 1 

(4) Ven-
do Voyage 
C o m f o r t l i -
ne 1.6 2017 
completo de 
tudo com 
GPS. Carro 
com 26000 
km. Conta-
to pelo fone 
9 9 9 7 2 1 3 3 8 

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

(4) Vendo 
Escort Ho-
bby 1995. 
Contato:  54 
9 9 9 7 8 9 3 3 0 

(4) Vendo Co-
rolla GLT18 
2013, cor pra-
ta, automáti-
co, banco de 
couro, com 
5 2 . 0 0 0 k m .
C o n t a t o 
pelo (54) 
98102.4448, 
com Antônio

(4) Vendo ca-
minhão guin-
cho platafor-
ma 8150, com 
serviço. Con-
tato pelo fone 
54 99722275 

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

(4) Ranger 
XLS 4x2, 
2004, cinza 
pe ro l i zada , 
Gabine du-
pla. Tratar 
pelo fone: 
9 9 9 7 9 0 0 2 

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

(4) New Fies-
ta Sedan 
2011, impe-
cável, grafi-
te, 7airbags, 
ABS, banco 
em couro, trio 
elétrico, ar, di-
reção, comp. 
De bordo sen-
sor de esta-
cionamento, 
revisão na 

concessioná-
ria. 59 mil km, 
R$ 37.900,00. 
F o n e : 
9 1 2 0 9 3 6 2 

(4) Santa-
na 1999 2.0 
c o m p l e t o , 
carro impecá-
vel. Valor R$ 
1 3 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tratar pe-
los fones: 
(54) 8417-
4695 ou (54) 
9623 -0131 . 

(4) Xsara Pi-
casso 2.0, 
2010, preto, 
49 mil km. Im-
pecável, va-
lor de FIPE. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9191 -7493 . 

(4) Vendo Fo-
cus Hatch GL 
Flex 1.6 2008, 
dourado. Ar 
condicionado, 
ar quente, cd 
player, de-
sembaçador 
traseiro, dire-
ção hidráu-
lica, rodas 
de liga leve, 
travas elétri-
cas, vidros 
verdes, vidros 
elétricos e 
alarme. IPVA 
pago. Valor 
R$ 24.000,00. 
Tratar pelo 
fones: (54) 
9 1 7 8 - 1 4 2 6 
ou (54) 
9634 -0376 . 

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

(4) Vendo tra-
tor Massey 
Ferguson 35x, 
pneus no-

(4) 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 

(4) precisa-se 
de motorista 
de caminho-
neiro com mí-
nimo de 2 anos 
para trabalhar 
com frigorífico 
de carnes. tra-
tar pelo fone 
34524717 ou 
9 9 6 7 7 9 3 5 . 

(4) 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 com-
binar. Conta-
to pelo fone 
9 9 9 9 . 6 0 6 3 

vos, reduzida 
nova, caixa 
revisada, pla-
tor de embre-
agem nova, 
em ótimo es-
tado, valor 
R$ 16.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
8136 -4927 . 

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

(4) Vendo 
aparelho de 
ginástica Or-
bitrek Elite 
marca Po-
lishop, novo 
na embala-
gem, 2 anos 
de garan-
tia, valor R$ 
1 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 6 2 6 - 1 0 0 3 
ou (54) 3454-
6906, falar 
com Carmem. 

(4)Vendo um 
motor com vi-
brador 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.
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nal, valor R$ 
4.000,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9631-
5029.

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

na rua Sal-
danha Mari-
nho. Terrea 
com 165m², 
ótima locali-
zação. Falar 
direto com o 
proprietário. 
Fone: (54) 
9905-5057.

(4) Vendo 
sala comer-
cial mas tam-
bém pode ser 
moradia. Com 
92m², bair-
ro Zatt. Valor 
a combinar. 
Maiores infor-
mações tratar 
pelo fone: (54) 
9 2 3 6 - 3 3 8 5 . 

(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) Ven-
do Merce-
dez 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 . 

(4) 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.

(4) 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 . 

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

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

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

(4) Vende-se 
Opala 1979, 4 
cilíndros origi-
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(3) Alugo peça 
com 120m² 
para pequena 
empresa ou 
depósito. Bair-
ro Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 
99991.9454 
ou 54 
99212.5781

(4) Alugo 
sala comer-
cial térrea, no 
Bairro São 
Bento com 
135 m², tratar 
pelo fone 54 
99197-7163

(4) Alugo sala 
comercial tér-
rea, no Bairro  
Botafogo, com 
141 m². tratar 
pelo fone 54 
99197-7163

(4) Alugo Sala 
comercial 50 
m² no Bairro 
Licorsul. Pró-
ximo a Igreja 
Santa Catari-
na. Tratar com 
Moacir 54 
99196-7373

(4) Alugo 
quartos indi-
viduais com 
água e luz in-
clusos. Tratar 
pelo fone 54 
999 55 7550  
ou 54 3019 
4569

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

( 4 ) A l u g o 

(4)Vendo es-
tabelecimento 
comercial em 
São Vendeli-
no. Com sa-
lão  e casa, 
terreno 900m² 
. Beira do as-
falto. Valor 
R$ 30,000.00 
entrada acei-
to veículo na 
troca e pres-
tações. Direto 
com o proprie-
tário. Contato 
pelo fone R$ 
99980.9936

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

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

(4) Sala de 
andar no cen-
tro, com 32 
m². Valor R$ 
120.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 7 2 - 3 1 2 2 . 

(4) Vendo ou 
alugo sala 
l o c a l i z a d a 

quarto para 
mulher, R$ 
300,00 inclu-
so água, luz e 
gás. No bair-
ro Universi-
tário. Interes-
sadas entrar 
em contato 
com Dalva 
pelo número 
3451-2921 ou 
99620-4168 

(4) Procuro 
casal ou moça 
para dividir 
apartamento 
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. 

(4) Alugo 
quarto mo-
biliado em 
apa r tamen-
to no centro, 
internet, TV 
a cabo, co-
zinha, sala e 
l a v a n d e r i a ,  
para rapazes. 
Tratar pelo 
fone: 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(4) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou 
estude para 
dividir aluguel 
em aparta-
mento semi 
mobiliado no 
bairro Humai-
tá. Tratar pelo 
fone: (54) 
9608-9105.

(1) Vendo 
ponto comer-

(4) Vendo Ka 
modelo novo 
2009, branco, 
com ar quen-
te, limpador e 
desembaça-
dor traseiro, 
vidros e tra-
vas elétricas e 
alarme. Tratar 
pelos fones: 
(54) 9961-
5908 ou (54) 
8126 -0593 . 

(4) Vendo Gol 
1.6 CLI 96, 
com direção 
hidráulica, ar 
quente, limpa-
dor e desem-
baçador, 4 
pneus novos, 
manual, cor 
bordô bem 
cuidado. Valor 
R$ 10.300,00. 
Tratar com 
o Paulo pe-
los fones:(54) 
3 4 5 2 - 4 6 0 7 
ou (54)m 
8 11 7 - 0 4 2 4 . 

(4)Vendo Fus-
ca Ano 80. 
Motor 1.300L 
com 86mk 
original, me-
cânica boa, 
nunca bateu, 
liso de lata, 
bom estado. 
Cor Branca, 
interior mar-
rom. Valor 
R$ 9.800,00. 
Aceito troca 
de menos va-
lor. Com Jan-
dés pelo (54) 
99962-0108 

(4) 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. Tratar 
com Paulo 
pelo fone: (54) 
9154 -1596 . 

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

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

(4) Vendo Ka-
dett 98 GLS, 
na cor bran-
ca, com ar, di-
reção hidráu-
lica, vidros e 
travas elétri-
cas, (interfa-
ce), legaliza-
do baixo, IPVA 
2015 pago. 
Carro em óti-
mo estado 
de conserva-
ção. Valor R$ 
1 3 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 

9123-5937.

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

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

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

(4) Vendo Pa-
lio Fire Flex 
1.0 2007, car-
ro em bom es-
tado e econô-
mico. Com 4 
pneus novos, 
ar quente, de-
sembaçador, 
radio e travas 
com alarme. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9681-8585.

cial (lanche-
ria) com mais 
de 30 anos de 
funcionamen-
to em Garibal-
di, na Avenida 
Independên-
cia. Tratar 9 
96515188.

(4) Vendo loja 
na rua Salda-
nha Marino, 
no centro de 
Be to, exce-
lente localiza-
ção, aluguel 
baixo, exce-
lente fatura-
mento, valor 
a combinar. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 9 6 - 5 1 9 5 . 
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Dados são comparativos aos meses anteriores, que têm uma média de dois assassinatos 
Com o homicídio do adolescen-

te de apenas 16 anos, Gabriel André 
da Silva Gaieski, Bento Gonçalves 
registrou desde o início do ano até 
esta quinta-feira,28, um total de 23 
assassinatos, sendo seis assassina-
tos apenas em setembro, sendo que 
em outros meses a média é de dois 
homicídios. Junho é o único mês 
do ano com nenhum assassinato 
na cidade. Entre agosto e setembro 
aconteceram oito assassinatos. Já o 
bairro com maiores casos é o Muni-
cipal, com cinco, seguido por Juven-
tude, com dois. As últimas mortes 
aconteceram nos bairros Ouro Ver-

de, Borgo e Progresso, bairro que já 
é apontado entre os mais violentos 
e  com problemas de drogadição.

Bento Gonçalves figura ainda 
entre os 250 municípios brasileiros 
mais violentos. O ranking foi feito 
pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. O 
estudo foi baseado em cidades com 
população superior a 100 mil habi-
tantes.

Em todo o estado, Alvorada é o 
município que aparece como o mais 
violento, com 80,4 mortes entre ho-
micídios e outras mortes violentas 

sem causa determinada. No país, 
o primeiro da lista é Altamira, no 
Pará, com índice de 107.

Na pesquisa ainda aparecem 
outros quatro municípios gaúchos 
entre os cem mais violentos: Via-
mão, em 32º lugar, São Leopoldo, 
em 83º, Canoas, em 89º, e Porto 
Alegre, em 99º.

Dados alarmantes 
Na cidade, desde o início do 

ano, foram registrados 23 homicí-
dios. Porém, os órgão de seguran-
ça vêm trabalhando para buscar a 
diminuição da violência. De acordo 

com um levantamento da 3ª BRBM 
Brigada Militar, de janeiro até 6 de 
junho deste ano, o 1º Pelotão Rodo-
viário de Bento Gonçalves revistou 
778 veículos, realizou 226 autuaçõs 
por infrações ao Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) 983 pessoas foram 
abordadas, das quais 22 foram pre-
sas.

Além disso, quatro veículos que 
haviam sido roubados foram recupe-
rados. Segundo o sargento Givanildo 
Schiavon, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016 houve um aumento de 
15% no numero de veículos e pessoas 
abordadas.

Números do país 
Em 2015, o número de homicí-

dios no país foi de 59.080, o que re-
sulta a 28,9 habitantes mortos a cada 
cem mil. Entre 2005 e 2015, a maior 
variedade de taxas foi de +232% no 
Rio Grande do Norte e -44,3% em São 
Paulo. No Rio Grande do Sul, no mes-
mo período, houve um crescimento 
de 40,5%, e de 2014 para 2015, 7,7% 
.Em 2015, foram registradas 2944 
mortes no Estado. No gráfico, entre 
os dez anos, o menor número de ho-
micídios foi alcançado em 2006, com 
1983. A proporção de homicídio por 
armas de fogo no total foi de 7,2%.

Número de homicídios em Bento cresceu 200% em setembro
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Taxa do rotativo do cartão de crédito 
cai para 221,4% ao ano em agosto

A taxa de juros do rotativo do 
cartão de crédito para quem paga o 
valor mínimo da fatura em dia che-
gou a 221,4% em agosto, com redu-
ção de 2,4  pontos percentuais em 
relação a julho, de acordo com da-
dos divulgados na quarta-feira (27) 
pelo Banco Central (BC), em Brasília.

Por outro lado, a taxa cobrada 
dos consumidores que não pagaram 
ou atrasaram o pagamento mínimo 
da fatura subiu 2,1 pontos alcançan-
do 506,1% ao ano, no último mês. 
Com isso, a taxa média da modali-
dade de crédito ficou em 397,4% ao 
ano, com queda de 1,6 ponto per-
centual em relação a julho.

O rotativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando paga me-
nos que o valor integral da fatura 
do cartão. Desde abril, os consu-
midores que não conseguem pagar 
integralmente a fatura do cartão de 
crédito só podem ficar no crédito 
rotativo por 30 dias. A nova regra 
foi fixada em janeiro pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e obri-
gou as instituições financeiras a 
transferirem a dívida para o crédito 
parcelado, que tem taxas menores. 
A taxa do crédito parcelado subiu 
1,3 ponto percentual para 161% ao 
ano, em agosto.

Cheque especial
A taxa de juros do cheque es-

pecial ficou em 317,3% ao ano em 
agosto, com redução de 4 pontos 

percentuais em relação a julho. A 
taxa média de juros para as famí-
lias caiu 1,5 ponto percentual para 
62,3% ao ano, no mês passado. No 
caso das empresas, a taxa foi redu-
zida em 0,9 ponto percentual para 
24,4% ao ano.

A inadimplência do crédito, 
considerados atrasos acima de 90 
dias, para pessoas físicas, ficou em 
5,6%, com redução de 0,1 ponto per-
centual em relação a julho. No caso 
das pessoas jurídicas, a inadimplên-
cia permaneceu em 5,5%. Esses da-
dos são do crédito livre, em que os 
bancos têm autonomia para aplicar 
dinheiro captado no mercado.

No caso do crédito direcionado 
(empréstimos com regras definidas 
pelo governo, destinados, basica-
mente, aos setores habitacional, ru-
ral e de infraestrutura) os juros para 
as pessoas físicas caíram 0,5 ponto 
percentual indo para 8,5% ao ano. 
A taxa cobrada das empresas subiu 
0,6 ponto percentual para 12,2% ao 
ano. A inadimplência permaneceu 
em 2,1% para as famílias e em 1,5%, 
no caso das empresas.

O saldo de todas as operações 
de crédito concedido pelos bancos 
ficou em R$ 3,046 trilhões, com re-
dução 0,1%, no mês. Em 12 meses, 
houve retração de 2,2%. Em relação 
a tudo o que o país produz , o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), o volume 
correspondeu a 47,1%, com redução 
de 0,1 ponto percentual em relação 
a julho.

Venda no Dia das Crianças deve 
ter crescimento de 10%

O Dia das Crianças, comemorado 
em 12 de outubro deve movimentar 
intensamente o comércio de Bento 
Gonçalves. Segundo projeções da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
as vendas devem crescer em torno 
de 10%, na comparação com o último 
ano.

A projeção de aumento nas ven-
das é mais um sinal do otimismo que 
começa a retornar ao setor. Balas, ba-
lões e guloseimas serão distribuídas 
às crianças. Também há comerciante 
que apostam em oferecer entrete-
nimento a partir de personagens 
caracterizados do imaginário infan-
til. Sorteios de brindes vinculados 
às compras para o Dia das Crianças 
e liquidações em itens específicos, 
também são meios de fortalecer as 
vendas.

Uma das lojas que comercializa 
artigos de vestuário e alguns brinque-
dos, o período também é importante. 
Com foco para a faixa etária até os 
três anos – mas também com produ-
tos que atende a crianças até os seis 
anos –, a loja espera crescer até 25% 
a mais do que em relação ao Dia das 
Crianças do ano passado. “Não temos 
um histórico, estamos num outro mo-
mento, completando dois anos, com 
mercado para crescer”, justifica o 
proprietário, Cleber Pagliarini.

Vendas no setor de
brinquedos

O desempenho da indústria na-
cional de brinquedos têm crescido 
nos últimos oito anos. De acordo com 
a Abrinq, desde 2009 o faturamen-
to cresce ininterruptamente, sempre 
com alta da produção nacional. Em 
2016, o faturamento total da indústria 
(preço de varejo) foi da ordem de R$ 6 
milhões sendo que a produção nacio-
nal foi de R$ 3,4 milhões. O resultado 
significa crescimento de 7% em relação 
a 2015. “Em mais quatro anos a pro-
dução nacional deverá ficar com 70% 
do mercado”, acredita o presidente da 
Abrinq.

Feiras
Diante do cenário, surgem mais 

feiras de negócios voltadas à área. 
No final de junho, uma nova feira de 
brinquedos de ocorre em São Paulo, 
direcionada a compradores, distribui-
dores, atacadistas, e-commerces, re-
presentantes e comércio de brinque-
dos. Na Expo Toys serão apresentadas 
as principais novidades em jogos, 
brinquedos, puericultura, produtos de 
entretenimento, livros e outros itens 
infantis. O evento começa no dia 25 e 
vai até 28 de junho e reúne mais de 50 
expositores, com público estimado em 

4 mil pessoas.
Já a Abrin, terceira maior feira de 

brinquedos do mundo e a maior da 
América Latina, será no começo do 
ano e é uma referência para o merca-
do. Apresenta brinquedos em geral, 
educativos e pedagógicos, puericultu-
ra, produtos licenciados, entre outros.

De acordo com Alexandre Torres 
de Carvalho, diretor da ExpoToys, o 
Dia das Crianças e o Natal garantem as 
vendas do setor. “[O Dia das Crianças] 
é a data mais forte em vendas para o 
setor e logo vem o Natal, o que coroa 
as vendas. As famílias brasileiras sem-
pre presenteiam nessas datas, o que 
mantém o setor sempre aquecido e 
dessa forma não é prejudicado”.

Carvalho também destaca que a 
alta do dólar foi determinante para o 
fortalecimento do mercado interno. 
“Com a alta do dólar nos últimos anos, 
caiu a venda de produtos importados, 
o mercado interno bruto de produtos 
cresceu e o de brinquedos acompa-
nhou esse crescimento. A China ainda 
é um gigante na venda de brinquedos, 
mas conquistamos o nosso espaço”.

Brinquedos preferidos
Em primeiro lugar na preferência 

das crianças, segundo estatística da 
Abrinq, lideraram as vendas no ano 
passado as bonecas e bonecos, com 
18,7%; seguidos dos carrinhos (15,1%), 
patins, patinetes e veículos a bateria 
(12%) e os brinquedos que reprodu-
zem o mundo real (10,2%).

Nas vendas por canais, destaque 
para o crescimento da participação da 
Internet, que saiu de zero em 2009 e 
passou para 20,5% das vendas do setor 
no ano passado. As lojas especializa-
das são as campeãs de vendas, com 
33,2%.

São Paulo é o maior mercado 
para a indústria do brinquedo no país, 
com 33%, seguido do Rio de Janeiro 
(9,8%), Minas Gerais (8,3%), Santa Cata-
rina (6,6%) e Paraná (6%). Os dados, da 
Abrinq, referem-se às vendas de 2016.

Lojas apostam nas opções de entretenimento para atrair a atenção de clientes 

Bento Gonçalves tem déficit de quase R$30 milhões, 
e despesas com pessoal chegam a 53% da receita

Os poderes Executivo e Legislativo 
de Bento Gonçalves prestaram contas 
em audiência pública na terça-feira (26), 
no plenário da Câmara de Vereadores, 
onde foram apresentados os relatórios 
financeiros referentes ao segundo qua-
drimestre de 2017 (maio a agosto). O 
secretário adjunto de finanças do Exe-
cutivo, Heitor Tartaro, foi o responsável 
por prestar as contas do município, que 
teve como resultado nominal um déficit 
de R$ 29.187.807,33, considerando o 
pagamento das dívidas.

Por outro lado, o resultado da 
diferença entre as receitas e as despe-
sas (excluindo os juros, alienação de 
bens, financiamentos e pagamento de 
empréstimos), foi um superavit de R$ 
21.223.338,19. O total acumulado das 
receitas de Bento Gonçalves desde o 
início de 2017 é de R$ 311.530.458,78.

O total das despesas líquidas 
com pessoal, incluindo terceiriza-

dos, de janeiro a agosto, foi de R$ 
178.167.894,95, valor que representa 
53,23% da Receita Corrente Líquida 
(RCL). A taxa fica dentro do limite esta-
belecido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que permite aos municípios um 
gasto de 60%.

Legislativo
Já quem apresentou as contas 

da Câmara de Vereadores, foi o presi-
dente da Casa, Moisés Scussel. A re-
ceita corrente líquida (RCL) do muni-

Déficit: R$ 29.187.807,33 (consi-
derando o pagamento das dívidas)
Superávit:  R$ 21.223.338,19 
(excluindo os juros, alienação de 
bens, financiamentos e pagamen-
to de empréstimos)
Gastos com pessoal de janei-
ro a agosto: R$ 178.167.894,95 
(53,23%)
Legislativo
Receita Corrente Líquida: R$ 
341.150.128,70
Gastos com pessoal: R$ 
7.974.124,24 (2,34%)

Prefeitura de
Bento Gonçalves

cípio nos últimos 12 meses foi de R$ 
341.150.128,70. No mesmo período, as 
despesas da Câmara com pessoal foram 
de R$ 7.974.124,24, o que representa 
2,34% da RCL, abaixo do limite legal de 
6%.

Até o mês de agosto deste ano, 
foram liquidados R$ 6.878.424,04. Por 
fim, foi informado que a disponibilida-
de financeira do período, do Poder Le-
gislativo era de R$ 913.651,16.

Contas foram apresentadas em
sessão pública na terça-feira

Sitracom comemora 40 anos de 
história em almoço comemorativo

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliá-
rio de Bento Gonçalves (Sitracom BG) 
está completando 40 anos de existên-
cia em 2017. Para comemorar a data, 
acontece no próximo dia 7, um almoço 
comemorativo no Centro de Lazer.

Em quatro décadas de atuação em 
bento Gonçalves, o sindicato se man-
teve ao lado do trabalhador, na luta 

diária pelos direitos básicos. Atualmen-
te o Sitracom tem em torno de 1400 
filiados. Arcelo Jose Rocini, que há 36 
anos faz parte do sindicato, lembra 
da importância do Sitracom. “O fator 
positivo que sempre nos destacou é a 
questão da luta, das reformas”, afirma. 
O almoço do dia 7, segundo Rocini, é 
um marco de resistência da não perda 
dos direitos. 

Sindicato comemora 40 anos de história em almoço no próximo dia 7

Nova medida começou a ser adotada em abril deste ano



Jornal Gazeta - sexta-feira 29 de Setembro de 2017 09geral

Mais de 50% das crianças de Bento 
estão fora da escola infantil,
alerta Conselho Tutelar
Leonides Lavinick diz que dos 6.282 menores, apenas 2.752 estão
matriculados em escolas

A falta de vagas em creches de 
Bento Gonçalves é considerado um 
problema muito grave, segundo o 
conselheiro tutelar, Leonides Lavini-
ck, que afirma que em comparação 
com o ano de 2016, a procura por 
vagas em creches do município cres-
ceu em até 50%. “O conselho tutelar 
atende por dia uma média de quatro 
pedidos de vagas em Escola Infantil, 
somando 65 pedidos por mês”, afir-
ma.

O número de crianças fora do 
ambiente educativo é alarmante. 
“Bento Goncalves atende só 43,8% 
das crianças com idade de escola in-
fantil. Temos 56,2% de crianças sem 
as vagas em escola infantil. Bento 
tem 6.282 crianças na faixa etária de 
0 à 3 anos e atende só 2.752 com 
vagas em escola”, lembra.

Lavinick comentou ainda sobre 
a recente contratação de mais de 50 
auxiliares da educação infantil. “essa 
contratação é analisada de forma 
positiva, porque o município estava 
com déficit de auxiliares. Mas o mais 
importante é os vereadores aprova-
rem as compras de vagas em escola 
infantil de 500 vagas atuais para mil 
vagas ano”, salienta.

As famílias do Vila Nova
Na última semana nove famí-

lias foram despejadas do bairro Vila 
Nova. Elas estavam em área que per-
tence a prefeitura. O conselho tute-
lar acompanhou a ação da polícia e 
constatou que haviam seis crianças, 
sendo quatro sem vagas em escola 
infantil. “Requisitamos as vagas para 
a SMED e informamos o Ministério 
Público. São crianças em risco e que 
estão vulneráveis”, alerta.

O conselheiro tutelar se ma-
nifestou também sobre as mais de 
100 famílias que estão na área par-
ticular. “Não podemos atender essas 
famílias se elas não nos procurarem, 
porque estão em área particular. 
Precisamos receber um chamado”, 
explica.

O trabalho do conselheiro 
tutelar

Em março a equipe da Gazeta 
acompanhou agentes do Conselho 
Tutelar em duas visitas no bairro Eu-
caliptos. Na época Lavinick afirmou 
que as denúncias foram anônimas. 
Num dos casos a avó atendeu o 
agente, afirmando que os pais não 
estavam em casa. Lavinick notificou 

a idosa, que disse que o motivo da 
neta estar em casa era pelo fato de 
não ter conseguido vaga em escolas.

O conselheiro confirma que 
muitos casos é justificado pela falta 
de vagas ou de falta de transporte 
escolar. Na segunda visita ao bairro, 
uma idosa atendeu o agente, mas 
negou que teria um neto.

Mais de 50% dos casos de crian-
ças e adolescentes que voltam a 
estudar,é por consequência do tra-
balho dos conselheiros tutelares, 
segundo Lavinick.

O conselho tutelar é formado 
pelos seguintes agentes: Leonides 
Lavinick, Renata Coelho Cardoso, 
Sonia Maria Padilha, Paulo Ricardo 
de Souza, Silvana Teresinha Lima.

Conselheiro tutelar afirma que procura por vagas em creches aumentou em 50% este ano

Bento em Dança chega a sua 
25ª edição
Festival terá mais de 600 coreografias em oito
noites, reunindo cerca de 6 mil bailarinos de 7 a 
14 de outubro em Bento Gonçalves

Há 25 anos, sempre no mês de 
outubro, Bento Gonçalves (RS), a Ca-
pital Brasileira do Vinho, é também a 
Capital da Dança. Considerado um dos 
principais festivais de dança do país no 
gênero, o Bento em Dança já reuniu no 
período mais de 140 mil bailarinos de 
mais de 20 países, contribuindo para a 
promoção da dança como expressão ar-
tística, além de estimular a integração 
de povos e culturas. A partir do dia 7 
de outubro, a cidade vai ser embala-
da por 627 coreografias, 18 oficinas e 
aproximadamente 6 mil bailarinos, que 
movimentarão a cidade até o dia 14. O 
25º Bento em Dança acontece no Pavi-
lhão E do Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves.

Serão cerca de 50 horas de apre-
sentações em oito noites de espetá-
culos, todas abertas ao público com 
ingresso a R$ 20. Estudantes e idosos 
pagam meia-entrada. O ballet, nos 
gêneros Clássico de Repertório e Neo-
clássico e Clássico Livre reúne o maior 

número de inscrições com cerca de 300 
coreografias. Jazz, Estilo Livre, Técni-
cas Contemporâneas de Dança, Danças 
Populares, Danças Urbanas e Sapatea-
do completam a relação de gêneros da 
dança.

Uma das novidades desta edição é 
o início das competições já na primeira 
noite. Cícero Gomes, primeiro bailari-
no do Theatro Municipal do Rio de Ja-
neiro, e a solista Melissa Oliveira, serão 
atração na abertura dançando Cisne 
Negro. No último dia do festival, 14, 
acontece a Gala de Encerramento com 
a apresentação dos grandes vencedo-
res, um espetáculo para quem aprecia 
a arte. Para a presidente do Bento em 
Dança, Erci Grapiglia, o festival celebra 
a pluralidade cultural e dá voz à dan-
ça. “Nesses 25 anos, ajudamos a trans-
formar alunos em grandes bailarinos, 
viabilizamos intercâmbios que trans-
formaram a vida de muitos estudantes 
e promovemos a dança como uma ex-
pressão artística. E fizemos tudo isso 
por amor à arte, por compreender que 
através da dança é possível comunicar, 
emocionar, interagir”.

Durante o dia, também no Pavi-
lhão E, milhares de bailarinos se dedi-
cam ao aperfeiçoamento profissional 
em oficinas ministradas por 13 profes-
sores especializados em diferentes áre-
as. Serão 69 horas de aulas numa mara-
tona que reúne técnica, sensibilidade, 
habilidade, dedicação e muito treino. A 
programação inicia às 9h e segue até 
às 16h com oficinas em espaços simul-
tâneos montados especialmente para 
proporcionar aos bailarinos, além do 
contato com grandes nomes da dança, 
a oportunidade de evoluir tecnicamen-
te. As inscrições para oficinas ainda es-
tão abertas e podem ser feitas pelo site 
www.bentoemdanca.com.br. No dia 14 
não haverá oficinas. O Bento em Dança 
é uma realização da Associação Cul-
tural Bento Gonçalves e conta com o 
patrocínio da Ceran, Corsan e Banrisul.

Quando? 7 a 14 de outubro de 
2017
Onde? Pavilhão E do Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves
Horário dos espetáculos (con-
cursos): a partir das 18h
Valor do ingresso: R$ 20
Venda: local do evento
Números do 25º Bento
em Dança
Coreografias: 627
Horas de espetáculos: 50h em 
oito noites
Bailarinos: mais de 6 mil
Estados brasileiros: todos
Países: Argentina, Brasil, Chile, 
Itália, Uruguai e Venezuela
Oficinas: 18
Horas de aulas: 69h

Serviço

Governo pagará salários a 40% dos servidores
do Executivo nesta sexta-feira
Depósito será integral somente para quem ganha até R$ 1.750 líquidos. 
Demais servidores devem receber até o dia 17 de outubro

Os servidores públicos estadu-
ais que têm salário de até R$ 1.750, 
de rendimento líquido, vão receber 
integralmente, nesta sexta-feira. De 
acordo com a Secretaria Estadual da 
Fazenda (Sefaz), o pagamento vai 
contemplar 40% do funcionalismo 
vinculado ao Poder Executivo, o que 
corresponde a 137 mil matrículas.

A medida atende a determina-
ção do governador José Ivo Sartori, 
anunciada nessa semana, no senti-
do de priorizar os salários menores. 
Também será creditada a décima 
parcela do 13º salário de 2016 para 
todos os funcionários públicos.

Em Bento Gonçalves escolas 
continuam em greve, porém, o mo-
vimento perdeu força nos últimos 
dias, e a paralisação acontece ape-
nas parcialmente. 

A Fazenda também anunciou 
que, no máximo, até o dia 11 de ou-
tubro haverá o pagamento integral 
para mais um grupo de funcioná-
rios, a partir dos primeiros recolhi-

mentos do ICMS. Serão pagos nesta 
data servidores com rendimento 
líquido de até R$ 4 mil.

A quitação integral da folha de 
setembro está prevista para aconte-
cer até o dia 17 de outubro. Antes 
disso, porém, haverá o pagamento 
total dos salários dos servidores de 
fundações. Este pagamento para 
5.200 celetistas está confirmado 
para a próxima terça-feira (3 – se-
gundo dia útil do mês).

Nesta sexta, último dia útil, a 
maior categoria do serviço público, 
que é o Magistério, terá a quitação 
do salário de 47% dos professores 
(76.734 matrículas). A folha líquida 
dos 342,026 vínculos do Executivo 
(servidores ativos, inativos e pen-
sionistas) fechou o mês de setem-
bro em R$ 1,135 bilhão. Para esse 
primeiro pagamento, foram utiliza-
dos R$ 184,2 milhões.

O secretário da Fazenda, Gio-
vani Feltes, igualmente confirmou 
para esta sexta-feira o crédito da 

décima parcela do 13º salário de 
2016 para todos os servidores 
(mesmo aos que ganham acima de 
R$ 1.750,00 líquidos).

O pagamento de cada etapa do 
13º salário significa repasse de ou-
tros R$ 102 milhões. A folha líquida 
dos 342,026 vínculos do Executivo 
(servidores ativos, inativos e pen-
sionistas) fechou o mês de setem-
bro em R$ 1,135 bilhão.

Ato servidores
Mesmo com a mudança na 

forma de pagamento dos salários 
do funcionalismo público, os ser-
vidores estaduais realizam, nesta 
sexta-feira, um Ato Unificado con-
tra o governador José Ivo Sartori, 
em Porto Alegre. De acordo com a 
categoria, o que os trabalhadores 
querem é receber os vencimentos 
em dia. O protesto está marcado 
para as 12h, no Largo Glênio Peres, 
com previsão de caminhada até o 
Piratini às 14h.
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Circuito Ciclístico de Bento Gonçalves 
acontece no próximo dia 8 de outubro
Inscrições seguem até esta sexta-feira, dia 29 de setembro

No próximo dia 8 de outubro 
acontece o Circuito Ciclístico de 
Bento Gonçalves. O evento contará 
com a participação tanto de adultos 
como crianças, com desafio de dois 
percursos. As inscrições para par-
ticipar do evento seguem até esta 
sexta-feira, dia 29. A programação 
inicia às 8h, com concentração, até 
a largada da prova, marcada para as 
9h. 

O desafio tem dois percursos: 
de 7km para os adultos, com largada 
e chegada na na Rua Coberta, junto 
à Fundação Casa das Artes; e de 2 
km, na modalidade Kids. Além do 
passeio, uma série de atrações es-
tão programadas para quem deseja 
aproveitar uma manhã especial com 
toda a família. Para as crianças, ha-
verá área de recreação, com piscina 
de bolinhas, cama elástica, distribui-
ção de pipoca e algodão doce; bem 
como mateada e sorteio de diversos 
prêmios – inclusive de bicicletas – 
para os participantes.

As inscrições seguem até o dia 
29 de setembro, com vagas limita-
das (60% reservadas para os profis-
sionais do segmento e 40% disponi-

bilizadas à comunidade em geral). 
Para os trabalhadores do transporte 
e seus dependentes cadastrados no 
sistema SEST SENAT a participação é 
gratuita. Nos demais casos, o custo 
individual é de R$ 30,00. A inscrição 
dá direito a um kit composto por 
camiseta, boné e bolsa para bike. 
Quem concluir o percurso recebe, 
também, medalha.

Como participar do
Circuito Ciclístico

Os interessados em participar 
do Circuito Ciclístico devem preen-
cher o formulário no site projetos-
sociais.sestsenat.org.br ou procurar 
a unidade do SEST SENAT (Rua Joana 
Guindani Tonello, 1561, Linha Salga-
do, Bento Gonçalves).

As inscrições para participar do evento seguem até esta sexta-feira, dia 29

BGF empata em casa pelo
Campeonato Gaúcho
Equipes ficaram no 6 a 6 nas quartas de final

O BGF sub-17 entrou em quadra na 
noite de quarta-feira, dia 27, no Ginásio 
Municipal de Esportes, para enfrentar 
a equipe do Bella futsal, pelo jogo de 
ida das quartas de final do Campeonato 
Gaúcho da categoria. Em partida marca-
da pelo equilíbrio e por muitos gols, a 
equipe comandada por Vaner Flores fi-
cou no empate em 6 a 6 com a equipe 
caxiense.

Na primeira etapa, o BGF começou 
melhor na partida e abriu uma vanta-
gem de 2 a 0 no marcador, mas em um 
lance duvidoso, Caciel goleiro do BGF, 
saiu jogando errado, fez a falta e foi 
expulso. No mesmo lance o Bella des-
contou. Ainda na primeira etapa, o BGF 

ampliou o placar, terminando em 3 a 1.
Na segunda etapa, sem um goleiro 

de ofício, o BGF chegou a sofrer o em-
pate, mas logo em seguida passou nova-
mente na frente do marcador, vencendo 
por 5 a 3. Porém, as emoções não para-
ram por aí. O Bella virou o placar em 6 
a 5 e apenas no final, o time de Bento 
gonçalves arrancou o empate, terminan-
do a partida com placar de 6 a 6.

Agora a equipe do BGF precisa 
vencer no jogo da volta para avançar de 
fase. Em caso de novo empate, a decisão 
vai para a prorrogação, e nela o Bella 
Futsal tem a vantagem. O jogo da volta 
está marcado para o próximo domingo, 
dia 1º, em Caxias do Sul.

A equipe comandada por Vaner Flores ficou no empate com a equipe caxiense

Sétima rodada do Colonial de Futsal será
realizada na Busa e no Santa Lúcia
Equipes começam a encaminhar a suas classificações à próxima fase

Nesta sexta-feira, dia 29, a 
bola rola pelo Colonial de Futsal 
para a realização da 7ª rodada do 
campeonato.

A comunidade da Busa recebe 
os jogos, mas o mando é da equipe 
do 15 da Graciema, e o outro giná-
sio que sediará os confrontos será 
o de Santa Lúcia.

Pela categoria livre, que já re-
alizou boa parte dos jogos, a Pau-
lina, o São Valentim “A”, a Eulália 
e o Tuiuty já asseguraram a vaga 
na próxima fase, as demais ainda 
brigam pelas outras quatro vagas 
restantes. 

Já na categoria veteranos, ape-

nas duas rodadas foram realizadas 
até então. A equipe do Sertorina 

foi a única que ainda não pontuou 
na competição.

ACBF goleia a ATCEL pela Liga Gaúcha
A Associação Carlos Barbosa de 

Futsal (ACBF) venceu mais uma pela 
Liga Gaúcha. E foi com goleada por 
7x0 que o time laranja despachou a 
ATCEL, em Carlos Barbosa.

A ACBF estava desfalcada de 
seu treinador Marquinhos Xavier, 
que está no comando da Seleção 
Brasileira. Por isso, coube ao au-
xiliar Edgar Baldasso comandar a 

equipe.
Ele viu a vitória a ser construída 

a partir dos 3min30s, quando Kevin 
fez um belo passe para Marlon abrir 
o placar. Depois, só deu ACBF. Aos 
9, Júlio fez 2x0 e Beto fez o tercei-
ro, aos 15. Antes do intervalo, em 
uma bela troca de passes entre Beto 
e Alemão, Di Maria mandou para o 
fundo das redes.

Na segunda etapa, a equipe de 
Carlos Barbosa seguiu pressionan-
do. O quinto gol foi marcado por 
Dener, aos 3min10s. Depois, Júlio 
cruzou para a área e Carlos Eduardo 
mandou contra o próprio gol: 6x0. 
Aos 8, Guilherme foi expulso e dei-
xou a ATCEL com um a menos em 
quadra. A ACBF aproveitou a vanta-
gem numérica em quadra para fazer 
7x0 com o gol de Felipe Valério.

Mesmo com a vitória, a ACBF 
permanece na terceira colocação 
com 44 pontos. O próximo jogo 
será no dia 30 contra a Assoeva, em 
Venâncio Aires.Com a vitória, ACBF está na terceira colocação com 44 pontos

A comunidade da Busa recebe os jogos, mas o mando é da equipe do 15 da
Graciema, e o outro ginásio que sediará os confrontos será o de Santa Lúcia
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Morre adolescente baleado no Ouro Verde
O adolescente Gabriel André da 

Silva Gaieski, de 16 anos, morreu na 
madrugada desta quarta-feira (27). 
Ele estava internado no hospital 

desde a noite de segunda-feira (25), 
depois de ter sido baleado com três 
tiros no Residencial Novo Futuro, no 
bairro Ouro Verde.

Gaieski foi ao residencial para 
fazer uma tatuagem e foi ferido na sa-
ída. Esse foi o 23° homicídio de 2017 
no município.

Veículo furtado recuperado na BR-470
A Polícia Rodoviária Federal re-

cuperou um veículo abandonado com 
ocorrência de furto e roubo nas pro-
ximidades do km 210 na BR-470, por 

volta do meio-dia de terça-feira (26). 
O automóvel, havia sido furtado na 
tarde de segunda-feira (25), na Rua 
Xingu, no bairro São Bento.

Automóvel foi furtado na Rua Xingu, no São Bento

Caminhão tomba na ERS-431
Na noite de quarta-feira (27), por 

volta das 20h, os bombeiros foram 
chamados para comparecerem ao 
quilômetro 7 da ERS-431, Bento Gon-
çalves, sentido São Valentim do Sul. 
No trecho, um caminhão Mercedes 
Benz/L 1620 havia tombado e o con-

dutor estaria preso nas nas ferragens, 
na localidade de Faria Lemos.

Chegando ao local, foi constata-
do que o motorista, de 31 anos, já es-
tava fora do veículo e sem ferimentos. 
A causa do acidente seria problemas 
mecânicos.

Acidente teria sido causado por problemas mecânicos

Autor de homicídio em praça no bairro Progresso 
se apresenta à delegacia

Um homem de 61 anos se 
apresentou na terça-feira (26), na 
1ª Delegacia de Polícia para con-
fessar a autoria do assassinato de 
Leonir Alves da Silva, em uma pra-
ça no bairro Progresso, na última 
sexta-feira (22).

O vigia Nelson dos Santos es-
tava acompanhado de uma defen-
sora.

O autor responderá o crime 
em liberdade. Demais diligências 
estão sendo realizadas para a con-
clusão do inquérito, que deve ser 
remetido à Justiça nos próximos 
30 dias.

O crime
Leonir Alves da Silva foi assas-

sinado com três tiros na noite de 
sexta-feira (22) em uma praça no 
bairro Progresso. Silva tinha ante-
cedentes por homicídio e tráfico 
de drogas e estava em liberdade 
provisória.

Leonir Alves da Silva
foi assassinado em uma

praça no bairro Progresso

Jovem preso por porte ilegal de arma no Conceição
Um jovem de 20 anos foi preso 

por porte ilegal de arma na Rua Adelar 
Basso Pasquali, no bairro Conceição, 
por volta das 17h desta quarta-feira 
(27). Quando ele avistou uma guar-
nição da Brigada Militar, que fazia o 
patrulhamento de rotina, tentou fugir 
do local. M.F.O.G foi flagrado com um 
revólver e munições que, segundo a 
BM, são furtados. Ele foi encaminha-
do à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) para registro de 
ocorrência.

Armas e munições apreendidos 
eram objetos de furto

Apreendidos objetos que seriam 
jogados para detentos

Dois indivíduos arremessaram 
sacolas com objetos para os deten-
tos do regime semi-aberto do Pre-
sídio Estadual de Bento Gonçalves, 
na madrugada de quinta-feira (28). 

Uma agente penitenciária flagrou a 
situação e apreendeu os pacotes, que 
continham facas, recipientes com pó 
branco, cabos e carregadores de celu-
lar, entre outros.

Integrante de quadrilha é presa 
em Pinto Bandeira

Uma mulher de 33 anos, inte-
grante de uma quadrilha responsá-
vel por furtos e roubos no município 
em 2016, foi presa por agentes da 
2° Delegacia de Policia na tarde de 
terça-feira (26), em Pinto Bandeira.

Adriana da Silva Moreira foi 
condenada a uma pena de sete anos 
e quatro meses de reclusão pelo ju-
diciário, acusada de pelo menos 24 

crimes. O comandante do bando, 
Tiago Cristian Cauri, de 32, está pre-
so desde 2016.

O grupo é acusado de ter co-
metido assaltos à idosos, usando 
máscaras e Adriana seria a responsá-
vel por trocar cheques roubados no 
comércio da cidade. Ela foi recolhida 
ao Presídio Estadual de Bento Gon-
çalves.

O comandante da quadrilha, Tiago
Cristian Cauri, está preso desde 2016

Adriana da Silva Moreira foi condenada 
a sete anos de prisão



Cena do filme Feito na América

Cena do filme Polícia Federal: A Lei É para Todos

Cena do filme IT A Coisa

Cena do filme O Que Será de Nozes? 2

Cena do filme Dupla Explosiva  

Programação válida de 28/09/2017 a 
04/10/2017. 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 01

Polícia Federal: A Lei É 
para Todos
(2D - Duração 1h47min/ Drama/ 
Nacional) Todos os dias - 13:45h, 
16h - Dublado

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 18:30h 
- Legendado
Um grupo de sete adolescentes de 
Derry, uma cidade no Maine, for-
mam o auto-intitulado “Losers Club” 
- o clube dos perdedores. A pacata 
rotina da cidade é abalada quando 
crianças começam a desaparecer e 
tudo o que pode ser encontrado de-
las são partes de seus corpos. Logo, 
os integrantes do “Losers Club” 
acabam ficando face a face com o 
responsável pelos crimes: o palhaço 
Pennywise.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/Po-
licial/ 16 anos) Todos os dias - 21h 
- Legendado
Durante a década de 1980, Barry 
Seal (Tom Cruise), um piloto opor-
tunista da Trans World Airlines, é 

inesperadamente recrutado pela 
CIA para realizar uma das maiores 
operações secretas da história dos 
Estados Unidos.

Sala 02
O Que Será de Nozes? 2
(3D - Duração 1:31h / Animação/
Família/Comédia - Livre) Todos os 
dias - 13:45h, 18:30h Dublado
A aventuras de Surly e seus amigos, 
Buddy, Andie e Precious continuam. 
Eles descobrem que o prefeito de 
Oakton está planejando construir 
um parque de diversões gigante no 
Liberty Park, o que vai acabar com o 
lugar onde eles moram. A turma ago-
ra precisa se unir para salvar sua casa 
e derrotar o prefeito.

Emoji - o Filme 
(3d - Duração 1:26h / Animação/
Aventura/Comédia - Livre) Todos os 
dias - 16h Dublado
Textopolis é a cidade onde os Emo-
jis favoritos dos usuários de smar-
tphones vivem e trabalham. Lá, 
todos eles vivem em função de um 
sonho: serem usados nos textos dos 
humanos. Todos estão acostumados 
a ter somente uma expressão facial 
- com exceção de Gene, que nasceu 
com um bug em seu sistema, que o 
permite trocar de rosto através de 
um filtro especial. Determinado à se 
tornar um emoji normal como todos 
os outros, eles vai encarar uma jor-
nada fantásticas através dos aplicati-
vos de celular mais populares desta 
geração - e no meio do caminho, 
claro, fazer novos amigos.

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 21h 
- Dublado

Shopping Bento
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Sala 01

O Q ue Será de Nozes? 2
(3D - Duração 1:31h / Animação/
Família/Comédia - Livre) Todos os 
dias - 13:45h, 18h Dublado

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal
(2D - Duração 1h50/ Terror  - 14 
anos) -  Todos os dias - 15:40h - 
Dublado 
Anos após a trágica morte de sua 
filha, um habilidoso artesão de 
bonecas e sua esposa decidem, por 
caridade, acolher em sua casa uma 
freira e dezenas de meninas desalo-
jadas de um orfanato. Atormentado 
pelas lembranças traumáticas, o 
casal ainda precisa lidar com um 
amendrontador demônio do passa-
do: Annabelle, criação do artesão.

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 20:30h 
- Dublado

Sala 02

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 14h 
0- Dublado, 18h- Legendado

Dupla Explosiva
(2D) (Duração 1:58h/ Comédia/
Ação/14anos) Todos os dias - 21h - 
Dublado
O principal guarda-costas do mundo 
possui um novo cliente: um assassi-
no de aluguel que precisa testemu-
nhar na Corte Internacional de Jus-
tiça. Por anos eles estavam em lados 
opostos de um tiro, mas agora eles 
estão presos juntos. Eles precisam 
colocar as diferenças de lado para 
chegarem ao julgamento a tempo.


