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Por que Bento está entre as quatro 
cidades mais hospitaleiras do país?
Pesquisa feita por site de hospedagem mostra que o bento-gonçalvense é hospitaleiro. Esta 
nova modalidade de receber em casa é mais barata para o viajante e rentável para o anfitrião. 
Apesar de pecar em alguns pontos, como a falta de transporte público para roteiros turísticos, 
a experiência para os dois lados é positiva. Páginas 04 e 05

Pág. 03

Cartórios
poderão emitir 
passaportes

Pág. 07

Idosa de
109 anos 
homenageada

Pág.  10

Domingo de
corrida de rua

Pág. 11

Homem morto 
a tiros no
Municipal

Pág. 08

Câncer de mama 
é o que mais
vitima mulheres

Pág. 06

Servidor
público pode 
perder
estabilidade

Transplante de órgãos cresce mais 20% em 2017
Maioria das operações realizadas em Bento Gonçalves, foram de córnea,
contabilizando 10 apenas este ano

O carinho e atenção dada ao turista é nossa melhor qualidade
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Opinião da Gazeta
Povo hospitaleiro

A vocação de bem receber está 
n sangue dos bento-gonçalvenses. Os 
primeiros a se destacar foi a família 
Valduga que implantou o enoturismo 
na região. Com muito esforço e apren-
dendo com os  erros os pioneiros Val-
duga fizeram escola do bem receber 
em casa.

Hoje,com a disseminação da in-
ternet, e os abusivos valores das es-
tadias de hotéis e pousadas,  criou-se 
uma nova modalidade, receber  tu-
ristas em casa no mundo todo. Ben-
to Gonçalves entrou nesta onda há 
pouco tempo. Em novembro de 2016 
haviam 36 ofertas de hospedagem em 
casas particulares para Bento Gonçal-
ves. Hoje o numero já ultrapassa a 140 
ofertas. Tem de tudo, desde quartos 
à casas e apartamentos inteiros até 
sítios no interior. Os valores de hos-
pedagem compensam e muito para os 
viajantes e é um bom reforço na renda 
de quem tem um  lugar vago. Neste 

time de anfitriões estão empresários, 
vereador, estudantes profissionais li-
berais e até donas de casa.

Os dois lados estão satisfeitos, o 
que recebe, pela nova experiência de 
conhecer gente nova como se fossem 
da família e quem se hospeda que re-
cebe o carinho e cuidado como se fos-
se de casa. Poucas reclamações: não 
há transporte público para locais tu-
rísticos, não há lugar para happy hour 
com vinho depois que as vinícolas fe-
cham e antes dos restaurantes abrirem 
e o comércio de bento foi muito mal 

avaliado, com constatações de preços 
exorbitantes e pouca variedade por 
parte dos visitantes. No departamento 
satisfação estão a gastronomia,  paisa-
gens, vinhos e atendimento nos em-
preendimentos turísticos e vinícolas, 
além  é claro, aos anfitriões.

Que esta pesquisa sirva de baliza 
ao novo secretário de turismo para 
investir seus esforços em melhorar os 
pontos negativos, pois se depender 
dos cidadãos e empreendimentos tu-
rísticos, vamos conquistar o primeiro 
lugar na próxima edição da pesquisa.
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Os Cartórios de Registro C)ivil 
do país poderão emitir documentos 
de identificação, como passaporte 
e carteira de trabalho, alterar infor-
mações em certidões de nascimen-
to, além de permitir que os pais 
escolham a naturalidade do filho de 
acordo com o local de nascimento 
ou com a cidade onde a família re-
side. As mudanças vieram com a Lei 
nº 13.484/17, sancionada na semana 
passada, que transformou os cartó-
rios de registro civil em ofícios da 
cidadania.

Entretanto, a oferta desses ser-
viços em cartório não é universal. Vai 
depender de convênios firmados en-
tre as associações de cartório e os ór-
gãos expedidores de documentos. A 
emissão de passaporte, por exemplo, 
depende de convênio com a Polícia 
Federal; já a emissão da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) depende 
de convênio com o Departamento de 
Trânsito (Detran) de cada unidade da 
federação.

De acordo com o registrador 
do Cartório de Registro Civil de Ben-
to Gonçalves, Gerson Tadeu Astolfi, 
pode ser que até o final do ano acon-

teça algum convênio. “Nesta sexta-
-feira tem um encontro nacional em 
Recife, em Pernambuco, onde vamos 
ter as notícias das primeiras conver-
sações já tabuladas para firmar con-
vênio. Acredito que até o fim do ano 
pode sair algo já”, projeta.

Astolfi lembra que o Rio Grande 
do Sul já tem um convênio assina-
do com a Receita Federal. “Realiza-
mos o registro dos nascimentos das 
crianças e já fizemos o CPF, caso o 
pai aceite. Faz mais ou menos 1 ano 
que trabalhamos com esse serviço”, 
explica. O registrador observa de 
forma positiva a ideia de acontecer 
novos convênios.

“Os registros civis tem uma ca-
pilaridade grande. São cerca de 13 
mil registros civil em todo o país. 
A necessidade de postos em vários 
municípios facilitaria o serviço. Com 
isso haveria uma maior Capilarida-
de (acessibilidade), desoneração de 
instituições sobrecarregadas e uma 
valorização do registrador civil como 
um agente de cidadania e seguran-
ça”, afirma.

O registrador lembra ainda que 
o cartório de Bento faz apostilamen-

to de documento, o que antes era 
feito apenas em Porto Alegre. “Co-
meçamos a fazer em abril, e Bento 
Gonçalves foi um dos primeiros mu-
nicípio do interior a fazer. Já fizemos 
mais de 2500 apostilamentos”, ga-
rante.  

O serviço no país
Segundo Segundo o presidente 

da Associação dos Notários e Regis-
tradores de São Paulo (Anoreg/SP), 
Leonardo Munari, a expectativa é 
que o funcionamento desse serviço 
seja gradual a partir de projetos pilo-
tos. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
já existe um piloto em cinco cartó-
rios para a emissão da segunda via 
do Registro Geral [RG]. “Isso vai de-
pender do interesse do órgão públi-
co ou órgão privado”, explicou. “Os 
cartórios têm todo o interesse em 
prestar mais e bons serviços à po-
pulação, de forma que todos saiam 
ganhando”. 

O presidente da Anoreg/SP ex-
plicou ainda que os valores para 
emissão dos documentos vai depen-
der do convênio firmado com cada 
órgão, “sempre com consciência”, 

mas ressalta que os documentos que 
são gratuitos, definidos por lei, con-
tinuarão assim. 

Sobre o risco da descentraliza-
ção desses serviços facilitar as frau-
des, Munari disse que o fato dos car-
tórios serem fiscalizados pelo Poder 
Judiciário ajudou na aprovação da 

Cartórios de Registro Civil passarão a emitir passaportes
Além do passaporte e carteira de trabalho,  cartórios poderão alterar informações em certidões de nascimento e permitir que 
os pais escolham a naturalidade do filho de acordo com o local de nascimento. O novo serviço depende apenas  do covênio 
entre cartório e Polícia Federal

As mudanças vieram com a Lei nº 13.484/17, sancionada na semana passada, 
que transformou os cartórios de registro civil em ofícios da cidadania

lei. “O cartório já passa por fiscaliza-
ção rigoroso naturalmente e isso vai 
continuar. Fraude acontece em todo 
o lugar, por mais que a gente encon-
tre documentos fraudados, isso não 
é feito dentro do cartório. As quadri-
lhas muitas vezes falsificam copiando 
os moldes”, disse.
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“É preciso compartilhar valores”
Administrador da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe palestrou 
em encontro do PGQP

Transportar uma empresa nas-
cida em 1915 para os conceitos que 
regem o mercado do século 21 foi 
o principal desafio de Pedro Horn 
Sehbe à frente da Casa Magnabos-
co, tradicional magazine caxiense. 
Numa conversa descontraída, o jo-
vem empresário disse que a marca 
passou por um estudo de reposi-
cionamento e rejuvenescimento 
para seguir competitiva. Para isso, 
a loja de departamentos se baseou 
no conceito “store in store” – algo 
como lojas dentro da loja. “Trouxe-
mos algumas leituras de magazines 
das Américas e da Europa e delimi-
tamos espaços de marcas que gos-
taríamos de ter”, comenta.

 Dentro desse processo, a cen-
tenária história da casa serviu como 
ponto de partida para estabelecer 
novos vínculos com a cidade a par-
tir da interação com seus players 
– comunidade e clientes –, estimu-
lando o respeito e a conversa com 
novos públicos. “Mentes jovens 
não envelhecem. Nós passamos por 
um limbo de interação com novos 
públicos, nós mesmos não íamos à 
loja da minha avó, então tivemos 
que fazer ela atrativa também para 
a gente. Se adaptar às mudanças 
do tempo e às transformações so-
cioculturais que são cada vez mais 
velozes, são fundamentais para 
manter a empresa com o espírito 
do tempo presente”, avalia Sehbe.

Nesse processo, reconhecer a 
tradição e construir a imagem mo-
derna da loja foram vitais para a 
Magnabosco, promovendo a união 
de gerações. “Quando encontramos 
os propósitos, compartilhamos va-
lores, que é muito mais forte do 
que a questão financeira”, ensina o 
administrador. Para Sehbe, os pro-
pósitos da casa vão além dos eco-
nômicos. É preciso promover ações 
que dialoguem com os anseios da 
comunidade e do consumidor mais 
exigente e informado de hoje. “As 
pessoas querem que as empresas 
sejam responsáveis socialmente”, 
diz Sehbe.

A Magnabosco, por exemplo, 
criou um parklet em frente ao aces-
so pela Dr. Montaury, é cenário de 
desfiles para causas sociais e utiliza 
sua fachada para se inteirar com a 
comunidade, seja desfraldando gi-
gantes bandeiras brasileira – na In-
dependência – e rio-grandense – no 
20 de setembro – ou promovendo 
apresentação de coral na época de 
Natal. Além disso, permite que no-

vos estilistas da cidade mostrem suas 
criações na loja e convida pessoas liga-
das à área para ajudar a conceber looks 
pelas suas 23 vitrines.

Com oito departamentos, a Mag-
nabosco mantém uma área de estilo 
interna responsável pela curadoria da 
casa. É ela quem produz a cada seis me-
ses books com tendências que ajudam 
no investimento de peças tanto para 
consumidores quanto para a própria 
Magnabosco, que tem 75 mil clientes 
ativos no crediário próprio. “Nós mistu-
ramos marcas grifadas com outras mais 
acessíveis, atendendo a várias camadas 
sociais. Acho que não tem mágica, 99% 
é colocar a mão na massa. O varejo é 
muita ciência e muita experiência, tem 
muito da intuição e tem que equilibrar 
esses paradigmas”, ensina.

Sehbe foi um dos palestrantes con-
vidados para o encontro de troca de 
experiências promovido pelo Comitê 
Regional Bento Gonçalves do PGQP, pro-
jeto integrante do CIC-BG, na tarde 03 
de outubro, no Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento Gonçalves. A 
agenda de trabalho teve, também, apre-
sentação do gerente do Sicredi, Lucas 
Sartoretto.

“É preciso guardar dinheiro, 
mas com objetivo”

“É preciso guardar dinheiro, mas 
com objetivo”. A provocação foi uma 
das tantas sugeridas pelo gerente do 
Sicredi Lucas Sartoretto na segunda pa-
lestra programada para o encontro. Para 
ele, faz mais sentido poupar tendo um 
objetivo em vista – seja de adquirir um 
bem ou uma viagem ou para reinvestir 
financeiramente ou em educação – do 
que apenas poupar, pois quando enxer-
gamos um sonho a ser alcançado essa 
atividade torna-se mais prazerosa. “É 
preciso planejar o futuro”, comenta.

Sartoretto diz que muitas das más 
decisões que tomamos em relação ao 
dinheiro são fruto da deseducação fi-
nanceira. Por isso, informar-se é uma 

parcela vital para manter sadio o 
equilíbrio entre receita e despesa 
e evitar problemas econômicos. 
“Hoje podemos buscar essa infor-
mação sem ir ao banco, elas estão 
acessíveis na internet. Temos que 
saber que a taxa de juro do cheque 
especial chega a 16,7%. Ou seja, se 
estivermos devendo mil reais ao 
banco, só de taxa vamos pagar R$ 
167. Precisamos saber quanto isso 
representa das nossas receitas”, 
analisa.

 Para fazer uma reeducação das 
finanças, é preciso analisar quais 
gastos podemos reduzir e quais 
eliminar. Também é necessário co-
nhecer o destino da maior parte do 
rendimento e, não menos importan-
te, consumir de maneira mais cons-
ciente. “Muitas vezes conquistar 
tantos bens nos dá a falsa sensação 
de crescimento”, pondera. “O me-
lhor investimento é na nossa edu-
cação, no nosso conhecimento, isso 
pode fazer nosso futuro melhor”. 

Demonstrar um padrão de vida 
não compatível com nossa renda é 
outro erro que pode levar a dívidas 
desnecessárias. “Trocar felicidade 
por consumo gera frustração”, ad-
verte. Por isso, guardar dinheiro 
também serve como um escudo 
para os imprevistos que surgem no 
decorrer da vida, como uma demis-
são, por exemplo. “Quanto você 
conseguiria se manter se fosse de-
mitido hoje?”, provoca o bancário, 
reforçando que o ideal é termos 
condições de se manter de seis a 12 
meses com dinheiro guardado.

Diagnosticar, sonhar, orçar e 
poupar. Esses são os quatro pilares, 
baseados no livro Terapia Finan-
ceira, que ajudam a tirar melhor 
proveito do dinheiro. “A educação 
financeira nos dá maior poder de 
barganha, temos condições de con-
quistar nossos sonhos e de evitar 
crises financeiras”, comenta. 

Crédito: Exata Com
unicação

Site de hospedagem           aponta Bento como a 4ª cidade mais hospitaleira do país
Pesquisa realizada pelo Airbnb aponta o município                 na 4ª posição, e locatários contam sobre a experiência de alugar imóveis e os desafios de engajar novos hospedes

A segunda maior cidade da Ser-
ra Gaúcha e uma das principais do 
Brasil, Bento Gonçalves é a 4ª cida-
de brasileira mais hospitaleira, de 
acordo com aplicativo Airbnb, que 
disponibiliza imóveis para serem 
alugados por diárias. São João del 
Rei (MG), Penha (SC) e Teresópolis 
(RJ) lideram o ranking.

Completam a lista, Piumhi (MG), 
Florianópolis (SC), Resende (RJ), Vi-
tória (ES), São José (SP) e Caxias do 
Sul (RS), nesta ordem de colocação 
no ranking do aplicativo. A plata-
forma que aluga a diária de imóveis 
e quartos analisou os 10 destinos 
mais acolhedores com base nas ava-
liações dos usuários em relação aos 
seus anfitriões nos últimos 12 me-
ses. Atualmente mais de 140 pesso-
as disponibilizam seus imóveis para 
locação através do Airbnb em Bento.

A atriz de teatro, Mahrcia Car-
raro, afirma que começou a alugar 
em janeiro de 2016, ainda quando 
o Airbnb não era popular no muni-
cípio. “É bem legal a experiência de 
alugar porque conheço várias pesso-
as. No início foi difícil, mas como as 
avaliações foram positivas comecei 
a alugar mais frequentemente”, con-
ta. Com preço média de R$ 75 por 
diária, Mahrcia afirma que o lucro é 
relativo, dependendo da época do 
ano.

“Em janeiro deste ano lucrei R$ 
1500 e posso dizer que foi o mês 
mais lucrativo, porque geralmen-
te ganho em torno de R$ 350 por 
mês”, conta. Ainda de acordo com a 
atriz, turistas de diversas partes do 
país já se hospedaram em seu apar-
tamento. “Já veio gente do nordes-
te, Bahia, Uruguai. Tem muita gente 

também de São Paulo que vem”, 
afirma.

Investir num apartamento e 
dedicar tempo com os hospedes 
exige paciência, dedicação e plane-
jamento. É dessa forma que pensa 
Anelise, que aluga desde março do 
último ano. “É preciso levar a sério. 
Eu, por exemplo, tenho uma plani-
lha de custos e controlo cada rolo 
de papel que compro. E o que mais 
ocorre é de os hóspedes dizerem 
que vão chegar num horário e che-
garem horas depois. E tu tem de 
estar à disposição”, explica. Anelise 
também recebe hospedes de diver-
sas regiões do país e, de acordo com 
ela, uma das melhores experiências 
de alugar é a oportunidade de reali-
zar contatos.

“Recebo muitas pessoas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, até 
mesmo do Amazonas e do Acre. 
Essas meninas acreanas me trouxe-
ram castanha e teve uma ocasião em 
que uma mineira me trouxe doce 
de leite. Então essa é a parte que 
amo, que é a de conhecer pessoas. 
A minha primeira hóspede foi do 
Rio. Quando eu ia para lá entrei em 
contato e ela se dispôs a ser minha 
guia”, conta.

Alugar um imóvel, no entanto, 
tem pontos negativos, exigindo um 
pouco mais de cuidado por parte do 
proprietário. “Tem alguns clientes 
que estragam as coisas e não dizem. 
Quem tem esse tipo de trabalho 
tem de ficar 24h cuidando whats. É 
preciso ter tempo para se dedicar”, 
ressalta.

A rotina corrida, alinhada com 
a falta de tempo, faz Anelise pensar 
em deixar de alugar. Segundo ela, 

Um apartamento com avaliações positivas proporciona maior popularidade para o locatário
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Site de hospedagem           aponta Bento como a 4ª cidade mais hospitaleira do país
Pesquisa realizada pelo Airbnb aponta o município                 na 4ª posição, e locatários contam sobre a experiência de alugar imóveis e os desafios de engajar novos hospedes

em 2018 não deve mais trabalhar 
com isso. “Pelo trabalho e por ter 
diminuído muito a lucratividade não 
devo mais alugar no próximo ano. 
A diferença não compensa tanto 
trabalho na média dos meses”, la-
menta.

A experiência internacio-
nal

Mauro César Noskowski come-
çou a alugar pelo Airbnb em novem-
bro do último ano. “Meus primeiros 
hospedes foram de Portugal e Bélgi-
ca. Fiquei impressionado como pes-
soas de tão longe encontraram mi-
nha casa no interior da cidade. Em 
maio eles retornaram a se hospedar 
e viraram meus amigos”, comemora.

Após a experiência de alugar 
uma casa de campo, Noskowski 
alugou o apartamento em Bento. 
Segundo ele o investimento consis-
tiu em reformar e mobiliar o aparta-
mento. Além do aluguel do próprio 
imóvel, ele também administra a 
residência da mãe, que também co-
locou no Airbnb.

“Pelo Airbnb nossas residências 
aparecem nos 190 países que ele 
alcança. Nos dá tranquilidade, pois 
os hospedes precisam se cadastrar e 
podemos aceitá-los ou não, depen-
dendo dos comentários de outros 
anfitriões. Além de que, não nos en-
volvemos com a questão financeira. 
O Airbnb cobra dos hospedes e nos 
paga 24hs após a hospedagem dos 
hospedes. Outro fator importante é 
que declaramos no Imposto de Ren-
da todos os rendimentos recebidos 
através do Airbnb”, explica.

Noskowski diz estar satisfeito 
com os aluguéis e investe para gerar 
novos negócios. “Passei a oferecer, 
bem como ar condicionado, princi-
palmente para o frio.TV Smart para 
poderem assistir via Netflix. Wi-fi é 
obrigação. Alem de todos os itens 
de cozinha, cama e banho”, afirma.

O anfitrião ainda conta que ja 

participou das atividades de hós-
pedes. “Fui mostrar o pôr do sol no 
alto de um morro e eles curtiram 
demais. Se o hóspede quer intera-
gir, dentro do possível, participo”, 
comenta.

Na avaliação dele, hóspedes 
nas residências resultam em dinhei-
ro circulando no comérico, “pelos 
bairros, na padaria,no açougue,no 
mercado, na feira, no ônibus. É um 
modo dos turistas vivenciarem o lo-
cal. Eles compram produtos locais e 
preparam suas refeições, já que em 
hotéis não é oferecido este serviço. 
Disponibilizo material de turismo 
da cidade, telefone de mecânico, de 
táxi”, acrescenta.

No entanto, Noskowski se quei-
xa que o transporte público deixa a 
desejar. “Uma pena que nas paradas 
de ônibus, não são oferecidas indi-
cações de linhas, com informações 
como para onde os ônibus vão? 
Quais os horários?”.

Ele finaliza dizendo que o mês 
de setembro foi “péssimo” para os 
negócios, mas que os demais foram 
excelentes. “Julho, supera sempre, 
os hotéis lotam e sobra para nós 
também”, conclui.

Diferenças entre tipos de 
hospedagens

Resort
Nos resorts, há toda uma in-

fraestrutura voltada para o lazer e 
entretenimento, com espaços dedi-
cados ainda a tratamentos estéticos, 
recreação e atividades ao ar livre. Ao 
se hospedar em um resort, o turista 
pode tranquilamente passar o dia 
todo sem sair do estabelecimento. 
Além das categorias variarem entre 
4 e 5 estrelas, os resorts podem ser 
caracterizados por outro padrão: o 
all inclusive, que significa que hós-
pede não vai pagar nada a mais além 
do valor cobrado pela diária.

Hotel
Hotéis são os lugares onde 

os hóspedes são acomodados em 
quartos mobiliados e desfrutam de 
serviços como café da manhã, in-
ternet, telefone, banheiro privativo, 
estacionamento e outras facilidades 
que podem ou não estar inclusas na 
diária. Os hotéis são classificados 
por estrelas, sendo aqueles com 1 
estrela os mais simples e econômi-
cos, e os de 5 estrelas os mais so-
fisticados e refinados, com serviços 
exclusivos. 

Hotel Fazenda
Os hotéis fazenda aliam as ati-

vidades ao ar livre dos resorts, mas 
com uma diferença mais que acolhe-
dora: os ares rústicos e campestres 
de suas instalações. Sempre instala-
dos em ambientes rurais, o foco é a 
exploração agropecuária, proporcio-
nando assim uma vivência única em 

Bento Gonçalves
38 meios de hospedagem*
-Quantos hotéis têm na cidade? 
15
-Pousadas? 23
-Resorts? Não possui.
-Albergues? Não possui.
- Dos hotéis, um é classificado 
como Spa.
*Fonte: Secretaria municipal de 
Turismo

Dicionário do Airbnb
Superhost: anfitriões experientes 
que oferecem experiências ex-
traordinárias aos seus hóspedes. 
Quando um anfitrião atinge o status 
de Superhost, um selo é exibido au-
tomaticamente em seus anúncios e 
perfis para que você possa identifi-
cá-los mais facilmente.
Para se tornar um Superhost, sua 
conta precisa estar em ordem e, 
além disso, nos últimos 12 meses 
você precisa ter:
- Hospedado pelo menos 10 viagens
– Mantido uma taxa de resposta de 
90% ou mais
 - Ganhado 5 estrelas em pelo me-
nos 80% das avaliações que rece-
beu, desde que no mínimo metade 
dos hóspedes que ficaram com você 
tenham lhe avaliado
 - Concluído todas as suas reservas 
confirmadas sem cancelamentos 
Superhost são anfitriões experientes 
que oferecem experiências extraor-
dinárias aos seus hóspedes.
Avaliações dos hóspedes
Levam em conta seis quesitos: pre-
cisão (se o apartamento era exata-
mento como foi descrito no anun-
cio); comunicação (se o anfitrião 
foi acessível e ajudou sempre que 
houveram dúvidas); limpeza, locali-
zação, checkin (se o chekin foi tran-
quilo, sem atrasos ou confusões) e 
valor.
Os anfitriões também avaliam os 
hóspedes depois da estada. Devem 
descrever como foi a experiência de 
hospedá-los, dar um feedback priva-

do, e avaliar entre 1 e 5 estrelas nos 
quesitos limpeza, comunicação, res-
peito das regras da casa. E por fim 
tem que votar se recomendaria es-
ses hóspedes para outras pessoas. 
Os feedbacks ficam no perfil de cada 
anfitrião e hóspedes, e não podem 
ser apagados ou editados por nin-
guém, o que torna a plataforma con-
fiável e bem mais segura.
Símbolo da maleta
Quando aparece um símbolo de 
maleta ao lado do título do anúncio 
significa que esse espaço possui 
alguns ítens básicos para viajantes 
a negócios. Tais como wifi, mesa 
para notebook, ferro de passar, cabi-
des etc, além do local ser exclusivo 
para os hospedes (não pode ser um 
quarto alugado dentro de uma casa 
ou apto).
Importância de filtrar resultados
Para fazer a busca pela melhor aco-
modação, há a opção de filtro de 
resultados. Pode colocar como filtro, 
espaço inteiro, ou apenas um quar-
to, pode colocar o numero de pes-
soas que irão no local, e quanto pre-
tende gastar. Quando os resultados 
aparecerem é preciso ter bastante 
atenção na descrição dos anúncios, 
pois algumas vezes o valor principal 
que é mostrado, é valido para uma 
pessoa só, e aí é preciso colocar 
quantas pessoas vai levar, e quan-
tos dias vai ficar, na própria calcu-
ladora que o anúncio tem. Só assim 
ele fará o cálculo das diárias + taxas 
de limpeza + taxa da plataforma.Anelise foi uma das primeiras pessoas a começarem a trabalhar com o Airbnb em 

Bento Gonçalves

meio a cenários típicos do campo.
Pousada
Os serviços das pousadas in-

cluem recepção, alimentação e alo-
jamento. As categorias vão de 1 a 5 
estrelas.

Flat ou Apart Hotel
Os apartamentos contam com 

dormitório, banheiro, sala e cozinha 
equipada, com a incrível vantagem 
de uma administração muito pareci-
da com a de um hotel.

Há serviços de recepção, limpe-
za e arrumação em estabelecimen-
tos classificados de 3 a 5 estrelas. 
As diárias costumam ser caras, mas 
é possível alugar por longas tempo-
radas, sem o que o valor final seja 
tão encarecido como acontece em 
hotéis.

Hostel ou Albergue
Hostel é o termo estrangeiro 

traduzido para o português como 
albergue. Neste meio de hospe-
dagem, as diárias são mais convi-
dativas e os quartos, geralmente, 
são coletivos. Os hóspedes são, na 
maioria, jovens que querem econo-
mizar com a estadia e que estão em 

busca de novos contatos. Atualmen-
te, já é possível encontrar hostels 
com quartos duplos ou com suítes 
para casais.

Airbnb
No início, era um site em que 

pessoas alugavam apenas quartos 
na sua casa. Mas deu certo, e hoje 
disponibiliza apartamentos e resi-
dências inteiras para a locação, dei-
xando o hóspede mais à vontade, 
além de ser mais viável economica-
mente.

Com preço média de R$ 75 por diária, 
Mahrcia afirma que o lucro é relativo,
 dependendo da época do ano

Mauro César registrou o abraço de 
agradecimento da hóspede Paula, de 
São Paulo

Acomodação em apartamento de
Mauro César
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Comissão aprova demissão de servidor público 
por insuficiência de desempenho
Texto, que ainda teve passar por outras comissões para ser aprovado, 
atinge esfera federal, estadual e municipal

Ser servidor público era a profis-
são dos sonhos de muita gente por-
que representava uma estabilidade de 
carreira. No entanto isso pode mudar 
porque a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou na 
quarta-feira (4) as regras para a demis-
são da categoria estável por “insufi-
ciência de desempenho”, aplicáveis a 
todos os Poderes, nos níveis federal, 
estadual e municipal.

A regulamentação tem por base 
o substitutivo apresentado pelo rela-
tor, senador Lasier Martins (PSD-RS), a 
projeto de lei (PLS 116/2017 – Com-
plementar) da senadora Maria do 
Carmo Alves (DEM-SE). Mas a matéria 
ainda vai passar por três comissões, a 
começar pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

Votação e mudanças do 
texto

Antes da votação, houve debate 
de quase duas horas. O pleito termi-
nou favorável por nove votos, contra 
quatro contrários. Pelo texto, o de-
sempenho funcional dos servidores 
deverá ser apurado anualmente por 
uma comissão avaliadora e levar em 
conta, entre outros fatores, a produti-
vidade e a qualidade do serviço. Deve 
ser garantido o direito ao contraditó-
rio e à ampla defesa.

No texto de Maria do Carmo, a 
primeira versão, a responsabilidade 
pela avaliação de desempenho seria 
do chefe imediato de cada servidor. 
A justificar sua opção por transferir a 
tarefa a uma comissão, Lasier Martins 
afirmou que nem sempre o chefe ime-
diato é um servidor estável, mas sim 
um comissionado sem vínculo efetivo 
com a administração pública.

O relator disse que também pe-
sou na sua decisão temores de enti-
dades representativas dos servidores, 

expostas em debate na CCJ. Para as 
entidades, não seria razoável deixar 
exclusivamente a cargo da chefia ime-
diata uma avaliação que levar à exo-
neração de servidor estável. Segundo 
Martins, foi citado o risco de uma deci-
são de tamanha gravidade ser determi-
nada “por simpatias ou antipatias no 
ambiente de trabalho”.

Quanto à periodicidade das ava-
liações, Maria do Carmo havia sugeri-
do elas ocorressem a cada seis meses. 
Ao justificar a opção por processos 
com periodicidade anual, Lasier afir-
mou que seis meses seria um intervalo 
de tempo “muito curto” para a reali-
zação das avaliações. Ficou definido 
então, que a apuração será feita entre 
1º de maio de um ano e 30 de abril do 
ano seguinte.

Produtividade e qualidade serão 
os fatores avaliativos fixos, associa-
dos a outros cinco fatores variáveis, 
escolhidos em função das principais 
atividades exercidas pelo servidor no 
período. Estão listados, entre outros, 
“inovação, responsabilidade, capaci-
dade de iniciativa, foco no usuário/
cidadão”.

Demissão
A possibilidade de demissão esta-

rá configurada, segundo o substituti-

vo, quando o servidor público estável 
obtiver conceito N (não atendimento) 
nas duas últimas avaliações ou não al-
cançar o conceito P (atendimento par-
cial) na média tirada nas cinco últimas 
avaliações. Quem discordar do concei-
to atribuído ao seu desempenho fun-
cional poderá pedir reconsideração ao 
setor de recurso humanos dentro de 
dez dias de sua divulgação. A resposta 
terá de ser dada no mesmo prazo.

Também caberá recurso da deci-
são que negar, total ou parcialmente, 
o pedido de reconsideração. Mas essa 
a possibilidade só será aberta ao ser-
vidor que tiver recebido conceito P ou 
N. O órgão de recursos humanos terá 
15 dias, prorrogáveis por igual perío-
do, para decidir sobre o recurso.

Esgotadas todas essas etapas, o 
servidor estável ameaçado de demis-
são ainda terá prazo de 15 dias para 
apresentar suas alegações finais à au-
toridade máxima da instituição onde 
trabalha. O substitutivo deixa claro 
também que a insuficiência de desem-
penho relacionada a problemas de 
saúde e psicossociais poderá dar causa 
à demissão, mas apenas se a falta de 
colaboração do servidor no cumpri-
mento das ações de melhoria de seu 
desempenho não decorrer exclusiva-
mente dessas circunstâncias.

Comissão votou projeto de lei na última quarta-feira (04)
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Receita libera quinto lote de 
restituição de IR na segunda
Lote contempla mais de 2,3 milhões de
contribuintes, com liberação de R$ 2,8 bilhões

A Receita Federal abre na pró-
xima segunda-feira (09) as consul-
tas ao quinto lote de Restituição 
de Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) de 2017. O lote con-
templa mais de 2,3 milhões de 
contribuintes, com liberação de 
R$ 2,8 bilhões. O crédito será rea-
lizado no próximo dia 16.

Também será liberada resti-
tuição residual dos exercícios de 
2008 a 2016, totalizando mais de 
2,4 milhões de contribuintes, no 
valor de R$ 3 bilhões.

Desse total, R$ 99,289 mi-
lhões referem-se aos contribuin-
tes com prioridade no recebi-
mento: 22.351 idosos e 2.849 
contribuintes com alguma defi-

ciência física, mental ou doença 
grave.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte deve-
rá acessar a página da Receita na 
Internet, ou ligar para o Receita-
fone 146.

Caso o valor não seja credita-
do, o contribuinte poderá conta-
tar pessoalmente qualquer agên-
cia do BB ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio do te-
lefone 4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes audi-
tivos) para agendar o crédito em 
conta-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco.

Crédito será depositado no dia 16 de outubro

Indústria fecha primeiros oito meses 
do ano com crescimento de 1,5%

A produção industrial brasileira 
encerrou o mês de agosto com cresci-
mento de 1,5% de janeiro a agosto. No 
entanto, a queda foi de 0,8% em com-
paração a julho. Esta queda interrompe 
quatro meses consecutivos de expan-
são na produção, período em que a in-
dústria acumulou crescimento de 3,3%.

Os dados relativos à Pesquisa In-
dustrial Mensal Produção Física – Brasil 
foram divulgados na última terça-feira 
(3) pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). A taxa acumula-
da nos últimos 12 meses, no entanto, 
contínua negativa e fechou agosto em 
-0,1%, prosseguindo com a redução no 
ritmo de queda iniciada em junho de 
2016, quando o setor fechou com que-
da de -9,7%.

Na análise do comportamento 
da indústria em 2017, o crescimento 
de 1,5% verificado até agosto, frente a 
igual período do ano anterior, mostrou 
resultados positivos em três das quatro 
grandes categorias econômicas, 15 dos 
26 ramos, 45 dos 79 grupos e 52,4% dos 
805 produtos pesquisados.

Movergs aposta em
crescimento gradual e efe-
tivo

A Associação das Indústrias de 

Móveis do Rio Grande do Sul (Mover-
gs) analisa o ano de 2017 como de 
retomada gradual da economia e de 
crescimento efetivo, porém moderado, 
principalmente nos últimos meses. “O 
posicionamento da indústria tem sido 
de cautela devido as dificuldades que o 
segmento tem enfrentado nos últimos 
anos, porém os indicadores do setor 
nos permitem projetar a retomada do 
crescimento”, avalia o presidente Vol-
nei Benini.

Ele acrescenta que as perspectivas 
são positivas tanto para o volume do 
comércio (aceleração do crescimento 
projetado para 3,8%) como para os pre-
ços das commodities (variação positiva 
de dois índices, pela primeira vez desde 
2013). Assim, em 2018, se o cenário bá-
sico do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) se confirmar, a evolução da econo-
mia global favorecerá a economia brasi-
leira e deve contribuir para o início da 
superação da crise atual. 

Benini toma por análise o FMI e 
a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
para justificar o desempenho modesto 
das economias avançadas nos últimos 
anos. O primeiro item é a crise finan-
ceira global, que depois de oito anos 
continua impactante negativamente. 

Em segundo, o baixo crescimento da 
produtividade após a crise, cujas causas 
continuam incertas. Em terceiro, as ten-
dências demográficas desfavoráveis nas 
economias avançadas associadas às bai-
xas taxas de natalidade e ao envelheci-
mento da população, com repercussões 
negativas sobre s sistemas públicos de 
aposentadoria e saúde.

Por último, a desaceleração e as 
mudanças no perfil de crescimento da 
China, que resulta numa menor deman-
da pelas exportações de bens manufa-
turados das economias avançadas e da 
Ásia emergente. “Além disso, o desem-
penho da China tem afetado também 
as economias emergentes através dos 
investimentos no capital financeiro”, 
finaliza.

Volnei Benini, presidente da Movergs



mercial. Con-
tato somente 
à noite, pelo 
telefone 54 
3055.4745.”

165.000,000. 
Tratar pelos 
fones: 8168-
0777 ou 9106-
8991.

(4) Vendo 
apar tamento 
no bairro Pro-
gresso 02 dor-
mitorios com 
75 metros de 
area privativa 
semi mobiliado 
com garagem 
estudo pro-
postas aceito 
veiculos no 
negocio sem 
restrições e 
do meu in-
teresse R$ 
235mil. Fone 
54 98134.3424 
Fone(54)9813 
-43424. 

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

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

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

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

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

(4) Som auto-
motivo, alto-
-falante 15, 
4 cornetas, 1 
módulo 3.600 
sem limites. 
R $ 6 0 0 , 0 0 . 
F o n e : 
99694261 com 
Tiago.

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

(3) Alugo apar-
tamento 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 
propr ie tár io . 
Fone para con-
tato 54 99972 
6708. 

(4) Alugo apar-
tamento no 
bairro Santo 
Antão, com 
dois quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, gara-
gem e sacada. 
Cercado. Va-
lor R$ 500,00. 
Fone (54) 
9605-9197 ou 
9 11 8 - 1 6 2 1 . 
Com Carlos.

(1) Alugo apar-
tamento no 
Centro, próxi-
mo ao Hospital 
Tacchini, com 
3 dormitórios, 
sala, cozinha, 
área de servi-
ço, banheiro. 
Peças bem 
amplas. Sem 
condomín io . 
Posso estudar 
aluguel co-

(1) Alugo par-
te inferior (po-
rão) de uma 
casa de al-
venaria com 
garagem na 
Rua Guilher-
me Luchese, 
nº 130 - Bair-
ro Barracão 
- B. Gonçal-
ves/RS. Va-
lor R$400,00. 
Tratar pelo 
fone (54) 
9 9 9 7 2 4 3 4 2 
com João 
Luiz.

(1) Alugo 
q u a r t o / c o -
zinha e ba-
nheiro (para 
1 pessoa), 
com mobilia,  
incluindo fri-
gobar, maq. 
lava/roupas, 
antena p/TV, 
internet op-
cional. Conta 
de luz sepa-
rada e local 
p/moto, no 
bairro Univer-
sitário. Valor 
R$ 390,00. 
Telefone para 
contato 54 
3 4 5 1 . 3 7 1 6 , 
54 3451.1727 
ou 54 
99666.2691. 

(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-

(1) Vendo 
apar tamento 
semimobiliado 
no bairro Pro-
gresso, com 
75 m² de área 
privativa de 02 
d o r m i t ó r i o s , 
cozinha, sala 
com sacada, 
área de serviço 
separada da 
cozinha e box 
de garagem. 
Estudo pro-
postas e acei-
to veículo no 
negocio, sem 
restrições e do 
meu interes-
se e também 
consorcio qui-
tado. Valor R$ 
2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
C o n t a t o 
( 5 4 ) 9 8 1 3 4 -
3424 com Luiz.

(4) Vendo 
apar tamento  
de 02 suítes-
no bairro Bela 
Vista em Porto 
Alegre. Área 
de 81m², lava-
bo, living 3 am-
bientes, com 
churrasqueira, 
cozinha mon-
tada, área de 
serviço, duas 
vagas de ga-
ragem e depó-
sito. Contato: 
54/999727173

(4) Apartamen-
to no centro, 
com 4 quartos, 
total posição 
do sol, 126m² 
e com con-
domínio bai-
xo. Valor R$ 
2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9996-7288.

(4) Vendo 
apar tamento 
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$ 



Contato pe-
los fones: 54 
99963.5176 
ou 54 
99957.1881 

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

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

(4) Vendo 
casa localiza-
da no bairro 
São Francisco 
com 2 quar-
tos, sala, co-
zinha, banhei-
ro, área de 
serviço com 
churrasquei-
ra, garagem 
para 2 carros 
mais porão 
com 1quarto, 
sala e cozinha 
juntos e ba-
nheiro. Valor 
210,000 mil 
aceito carro 
e terreno na 
praia, poden-
do ser finan-
ciada. Contato 
5484055059 
com Mari

(4) Vendo re-

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. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 99933-
6061.

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

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

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

(4)Vendo 1 
casa de alve-
naria, 2 pisos, 
3 dormitórios, 
sala, cozinha 
e banheiro. 
Bairro Nossa 
Senhora da 
Saúde. Preço 
à combinar. 

nheiro gran-
des. Jardim 
na frente do 
terreno.  R$ 
1.200 men-
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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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 
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, 

(1) Vendo 
casa com 2 
moradia, pró-
xima a antiga 
madecenter 
móveis em 
São Roque. 
Valor R$ 
138.000,00. 
Aceito pro-
posta. Motivo 
outro negócio. 
Contato: 54-
99205-3466  
ou 54-99990-
1213 

(4) Vendo 
casa no bairro 
Nossa Senho-
ra da Saude. 
De alvena-
ria , 2 pisos. 
No valor de 
R$ 100 mil, 
aceito carro 

com Ander-
son 9144-
5568

(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 
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-

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

(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$ 
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
(negociável), 



( A l t h a u s ) 
1 8 x 4 0 m . 
F o n e : 
9163/5752.

(4) Vende-se 
terreno, próxi-
mo a Farrou-
pilha, perto 
da sede cam-
pestre San-
ta Rita com 
tamanho de 
15x58m. Valor 
R$ 50.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 4 9 - 3 4 9 0 . 

(4) Vendo ter-
reno, rua Na-
talina Sandrin 
Zanetti bairro 
Imigrante 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 
Veranópolis. 
Aceito carro 
na troca. Va-
lor do hectar 
R$ 20.000,00. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 1 4 - 9 3 7 9 . 

(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 
terreno de 
5.000m², po-
dendo ser to-
tal ou parcial, 
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(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 10 
G a r r a f õ e s 
Azuis, antigos 
para artesa-
nato, lustres! 
R$10,00 cd. 
Contato com 
Andreia. Fone 
54 9 91282833

(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-
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.

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 
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

localizado na 
Linha Pal-
meiro. Con-
tato: (54) 
9 9 6 4 5 1 3 3 4 
Ou  (54) 
99930009

(4) Vende-se, 
terreno com 
área  de 375 
m², localizado 
no bairro São 
Valentim em 
BG, cerca de 
1 km da es-
cola munici-
pal. Valor de 
R$ 90.000,00. 
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-
8 8 1 9 / 9 1 6 2 -
2393

(4) Vendo ter-
reno 12x35 
no loteamento 
São Valentim, 
bem localiza-
do com ex-
celente vista. 
Contato com 
Léia: 54.9666-
6 6 0 9 / 8 1 4 2 -
8206.

(4) Vendo 
terreno Rua 
Mario Pizat-
to, bairro São 
Roque, próxi-
mo ao CNEC 

(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 

(1) Vendo ar 
c o n d i c i o n a -
do electrolux 
quente e frio, 
de 9000 btus, 
novo na cai-
xa, com nota 
fiscal. Valor 
R$ 1.100,00. 
Contato (54) 
98105 -5726 
ou (54) 3454-
6313 com Tia-
go 

(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-
lidade e em 
ótimo esta-
do- valor 60,.0 
- tratar 99197-
7163 

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

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

(1) Vendo mo-
nitores  de 
c o m p u t a d o r  
19 polegadas 
usados, marca 



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-
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sansung, LG e 
Philips– valor 
190,0 - Tratar 
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 110,0 
– tratar pelo 
fone  99197-
7163 

(4) Vendo ma-
quina fotográfi-
ca digital mar-
ca usada sony 
cyber shot 6,0 
mega pixels, 
valor 90,0 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 190,0 
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 70,0 – 
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 
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 
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 

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-
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

(4) Vendo mul-
ti processador 
de alimentos, 
marca wa-
lita máster 
plus usado, 



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
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(1) Aulas de 
ma temá t i ca 
particular para 
alunos do 
primeiro, se-
gundo grau e 
universitários. 
Valor 30 reais 
a hora. Conta-
to: (54) 9969-
22236 

(1) Design de 
folders, car-

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 
exper iênc ia 
com cuidados 
e tratamen-
tos com cães. 
Preço aces-
sível.  Fone 
contato 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-
to de dirigir, 
e multas em 
gera l .Tratar 
fone 54 99606 
1708.

(1) Criação/
manutenção 
de sites e re-
des sociais. 
Valores di-
ferenciados! 
Confira no 54 
99689.3889 

(4) Vendo 
D o b e r m a n . 
Fêmea, 28 
meses,cor pre-
ta, pura, va-
cinada, pais 
no local.R$ 

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 
marfim semi 
nova, em óti-
mas condi-
ções. Valor R$ 
100,00. Infor-
mações tratar 

(whats)

(4) Cuido de 
p a c i e n t e s 
idosos, dia e 
noite no hos-
pital, 15 anos 
de experi-
ência, 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, 
valor mensal 
a partir de R$ 
50,00.Contato 
pelo whats 54 
99689.3889 
ou 54 
99931.0040

(4) Faço servi-
ço de pedrei-
ro, azulejista 
em geral. Fa-
lar com Erni 

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) 
99197-7163

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

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 combi-
nar. Fone: (54) 
2 4 5 7 - 1 2 2 2 
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

tão de visita, 
panfleto, si-
tes, mídias 
sociais e ví-
deo. O melhor 
preço de Ben-
to Gonçalves 
com profissio-
nal com mais 
de 10 anos 
no mercado. 
Contato: (54) 
9969-22236

(2) Busco ser-
viço para tra-
balhar em lim-
peza em casa 
de família ou 
prédio. Tenho 
exper iênc ia 
c o m p r o v a -
da de quatro 
anos de tra-
balho. Tenho 
carteira AB e 
moto.  Con-
tato pelo (54) 
9 9 6 5 9 3 11 2 
com Jackeli-
ne.

(3) Precisan-
do fazer car-
tões de vi-
sitas, sites, 
vídeos ou 
outros mate-
riais gráficos. 
Chame um 

pelo Tratar 
pelo fone (54) 
(54) 9957-
1881.

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

( 4 ) O f e r e ç o 
trabalho como 
diarista, babá 
e cuidado-
ra em hos-
pital. Conta-
to pelo fone 
99311492

(4)Traba lho 
de pedreiro, 
ca rp in te i ro , 
encanador e 
reformas em 
geral. Orça-
mento gra-
tuito. Conta-
to pelo fone: 
9950-3279

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



9675-3507.

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

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

54 9705-1365, 
com Itamar

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

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

(4) Procuro 
serviços como 
pintor, ser-
vente de pe-
dreiro e ser-
viços gerias 

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

(4) Faço di-
gitação e for-
matação de 
trabalhos de 
acordo com 
as normas es-
pecíficas da 
ABNT. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 1 9 6 - 0 3 5 7 
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(1) Faço faxi-
na comercial 
e residencial, 
tenho refe-
rências. Valor 
R$50,00 por 8 
horas Telefo-
ne: (54)98133-
8905 

(1) Ofereço-me 
para cuidar de 
crianças à do-
micílio, período 
integral, noite 
e finais de se-
mana. Tenho 
referências e 
expe r i ênc ia . 
Contato (54) 
98133-8905 

(1) Sou Cuida-
dora de Ido-
so, tenho dis-
pon ib i l i dade 
para morar e 
finais de se-

mana, possuo 
c.n.h. Mais de 
30 anos de 
expe r i ênc ia . 
Tel(054)99602-
8821 

(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-

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

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 
999938337 

(4) Procuro 
emprego de 
cuidadora, pos-
suo referên-
cias e experi-
ência de mais 
de 20 anos. 
Além de  Ben-
to Gonçalves, 
também pos-
so trabalhar 
em Garibaldi, 
Farroupilha e 
Caxias do Sul. 
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) Faço faxi-
na geral, con-
tato pelo fone: 
9999-6063

(4) Aulas 
p a r t i c u l a -
res de portu-
guês contato: 
84063686

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

(4) Procuro 
serviços como 
c o z i n h e i r a , 
auxiliar de 
cozinha, ven-
dedora ou de 
limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefone 

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

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



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, 
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 

(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 
99912 .7064 

(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-
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(1) Vendo Gol 
preto, 1.0, 4 
portas, G 5, 
ano 2009, 
c o m p l e t o . 
70.000 k. Úni-
co dono, tratar 
pelo fone 54 9 
9933-8131. 

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

(2) Voyage 
Comfor t l i ne 
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 .4569 

(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 
km/única dona 
R$ 18.500,00. 
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 -
to 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 
p e r o l i z a d a , 
Gabine dupla. 
Tratar pelo 
fone: 99979002 

(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 impe-
cável. Valor 
R$ 13.500,00. 
Tratar pe-
los fones: 
(54) 8417-
4695 ou (54) 
9 6 2 3 - 0 1 3 1 . 

(4) Xsara Pi-
casso 2.0, 
2010, preto, 
49 mil km. Im-
pecável, va-
lor de FIPE. 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 1 9 1 - 7 4 9 3 . 

(4) Vendo Fo-
cus Hatch GL 
Flex 1.6 2008, 
dourado. Ar 
cond ic iona -
do, 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) 
9 6 3 4 - 0 3 7 6 . 

(4) Corsa su-
per, 1997, 4 
portas, com-
pleto menos 
direção, em 

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

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) 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) 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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Opala 1979, 4 
cilíndros origi-
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.

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

(4) Vendo 
sala comer-
cial mas tam-
bém pode ser 
moradia. Com 
92m², 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.

alarme. Tratar 
pelo fone: (54) 
9681-8585.

(4) Vendo Mer-
cedez Classe 
A 160, prata 
2 0 0 2 / 2 0 0 3 . 
Valor R$ 
11 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 8 0 - 9 9 3 6 . 

(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) 
9 9 6 6 - 7 3 3 3 . 

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

(4) Vende-se 
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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 

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-

bom esta-
do. Valor R$ 
8 . 1 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
9 9 3 3 - 8 2 3 6 . 

(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) 
8 1 2 6 - 0 5 9 3 . 

(4) Vendo Gol 
1.6 CLI 96, 
com direção 
hidráulica, ar 
quente, lim-
pador e de-
sembaçador, 
4 pneus no-
vos, 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 Ad-
vantage 2010, 
c o m p l e t o , 
carro em óti-
mo estado, 
com 35 mil 
km. Valor R$ 
3 1 . 0 0 0 , 0 0 . 
Não aceita 
trocas. Tra-
tar com Paulo 
pelo fone: (54) 
9 1 5 4 - 1 5 9 6 . 

(4)Vendo Fus-
ca Branco 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) 
3 4 5 1 - 7 5 7 8 . 

(4) Vendo Ka-
dett 98 GLS, 
na cor branca, 
com ar, dire-
ção hidráuli-
ca, 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$ 
30,000,00. Es-
tudo troca de 
menos valor, 
de preferência 
Parati ou Pa-
lio Weekend. 
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 
estado e eco-
nômico. Com 
4 pneus no-
vos, ar quen-
te, desemba-
çador, radio 
e travas com 

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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Nona Lydia, de 109 anos, homenageada na Câmara de Monte Belo
A moradora mais velha de Monte 

Belo do Sul, Lydia Zaffari Parmegiani, foi 
homenageada pela Câmara Municipal 
de Monte Belo do Sul com uma Portaria 
de Louvor e Agradecimento pelos 109 
anos completados no dia 21 de julho. A 
cerimônia aconteceu na terça-feira, dia 
3, em Sessão Solene realizada no plená-
rio da Casa. A homenagem foi proposta 
pelo vereador Onecimo Pauleti (PMDB) 
e subscrita por todos os demais parla-
mentares da Casa. A matéria foi aprova-
da por unanimidade na sessão plenária 
do dia 18 de julho deste ano.

Nascida em 21 de junho de 1908, 
Lydia Zaffari Parmegiani (conhecida 
Nonna Lydia) é a moradora mais velha 
de Monte Belo do Sul, município com 
aproximadamente 2,80 habitantes. Nas-
ceu na Linha Fernandes Lima. Depois 

que casou foi para a Linha Colussi.É 
ponto de referência na pequena comu-
nidade e muito requisitada em entrevis-
tas para pesquisas a nível acadêmico, 
quanto para fins históricos e culturais. 
Mas, mais do que se impressionar com 
a idade de dona Lydia, o que comove 
mesmo é a sua lucidez, força de von-
tade e a fé. Ela se locomove sozinha, 
escuta sem grandes problemas, porém 
tem dificuldade na visão.

Ainda jovem, com 33 anos casou-
-se com Pedro Antônio Parmegiani. Ti-
veram seis filhos, dois homens e qua-
tro mulheres. Egídio Inocente, Avelino 
Luiz, Umbelina Maria, Roselina, Íria e 
Rosa Maria.

Viúva a 22 anos Dona Lydia mora 
com os filhos. Ficaram casados mais de 
50 anos. Na casa que divide com quatro 

dos seis filhos - o mais velho está com 
75 anos e não fala depois de sofrer um 
AVC - (duas filhas moram em Bento, 
mas ficam boa parte do tempo na casa 
da mãe), distante 20 quilômetros do 
centro de Monte Belo do Sul.

Tanto o pai, Luiz Zaffari, como a 
mãe, Estéfana Brausi Zaffari de Lydia 
nasceram na Itália, e vieram quando 
crianças para o Brasil. Tiveram sete 
filhos, quatro homens e três mulhe-
res. Dona Lydia foi a primeira filha. 
Estudou até os 14 anos, na escola da 
Linha Armênio. Dona Lydia sempre foi 
agricultora hoje com 109 anos é apo-
sentada.

A história
Dona Lydia sempre foi agriculto-

ra, profissão que herdou de seus pais 

oriundos da região do Vêneto, na Itália. 
Ela lembra, a todo o momento, dos mo-
mentos de dificuldades que passou para 
chegar a essa idade. Contudo, Lydia não 
reclama, celebra. Sua casa é próxima ao 
Rio das Antas, importante rio da região. 
E foi justamente por esse meio que che-
garam as primeiras tábuas para a cons-
trução da casa de seus pais, que chega-
ram ao Brasil sem saber aonde ir. “Eles 
(seus pais) falavam que ficavam no mato, 
com uma fogueira acesa a noite inteira 
para os tigres não atacarem”, conta.

A nonna, que significa avó em ita-
liano, estudou dos seis aos quatorze 
anos em uma escola na Linha Armênio, 
interior de Monte Belo, porém o pro-
cesso de aprendizado não foi contínuo. 
Quando era necessária sua presença na 
propriedade da família para o auxílio nos 

afazeres domésticos e na agricultura, os 
estudos se tornavam coadjuvantes. Mas 
esse fato não impediu a longa trajetória 
de Lydia na vida. 

Dona Lydia sempre foi agricultora, 
profissão que herdou de seus pais
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Vendas de linha de celular cai 
3,9% no Brasil

ao consumidor e levavam as pessoas 
a essa cultura para evitar altos gastos 
com o serviço.

A diminuição das tarifas de inter-
conexão também se refletiu nos tipos 
de contrato firmados por usuários. 
Nos últimos 12 meses, as linhas pré-
-pagas tiveram redução de 7,8 milhões 
de unidades, o que corresponde a 
-10%. Já os pacotes pós-pagos subiram 
10,27%, totalizando 17,7 milhões de 
novas linhas. Apesar dessa variação, 
a telefonia pré-paga ainda é muito su-
perior no país, com 158,4 milhões de 
acessos, contra 83,6 milhões do servi-
ço pós-pago.

Empresas e estados
A queda nos acessos se refletiu 

nas principais operadoras do setor. 
A Oi registrou redução de 5 milhões 
de linhas (10,7%), a Claro, de 3,2 mi-
lhões de linhas (-5%), e a TIM, de 3,16 
milhões de linhas (-4,98%). Entre as 
grandes empresas do setor, somente 
a Vivo obteve resultado positivo, com 
1,1 milhão de novos chips vendidos 
(1,5%). Pequenas companhias do setor 
apresentaram crescimento percentual 
maior. A Datora (que atua com a marca 
Tempo) comercializou 105 mil novos 
pacotes (129%), a Porto Seguro, 187 
mil (49%), e a Nextel, 114 mil linhas 
(4,6%).

A diminuição das tarifas também refletiu nos contrato firmados por usuários

Câncer de mama é o mais comum entre as mulheres 
no Brasil e em todo o mundo

O mês de outubro, carregado 
pelo adjetivo “rosa”, é marcado por 
ações de prevenção do câncer de 
mama há pelo menos quinze anos no 
Brasil. Esse é o tipo mais comum de 
câncer nas mulheres, tanto a nível na-
cional quanto internacional. Somente 
em 2016, de acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), foram re-
gistrados 57.960 novos casos. Com 
incidência maior em mulheres, 1% dos 
casos acontece em homens, segundo 
o Instituto.

Apesar deste ser o mês que mar-
ca o combate ao câncer de mama, as 
mulheres devem ficar atentas aos sin-
tomas também nos demais. Para Sale-
te Detoni, por exemplo, o diagnóstico 
veio em maio de 2006, a partir de um 
autoexame em casa. Ela então passou 
por cirurgia de quadrante, quimiote-
rapia e radioterapia.

Dois anos depois, em 2008, veio 
a segunda etapa e ela passou por mas-

tectomia radical, esvaziamento de 
axila, quimioterapia e radio. A bata-
lha de Salete não terminou por aí. Em 
2016, uma década depois do primeiro 
diagnóstico, descobriu ter metástases 
ósseas, hepáticas e pulmonares. Teve 
que retornar às sessões de quimiote-
rapia, as quais segue até hoje. “Minha 
luta contra o câncer tem sido diária 
e permanente e tenho tido melhoras 
com o meu tratamento”, diz. Apesar 
de todas as dificuldades, Salete se 
considera feliz e pensa com otimismo. 
“Sou feliz todos os dias pois acredito 
que devemos ser gratos com todas as 
chances que temos de tratamento. 
Quando olho para trás nos onze anos 
que passo por isso só posso sorrir e 
pensar: nossa eu ganhei mais tempo 
de vida!”, recorda.

Ela aconselha as mulheres a 
prestarem atenção em si e a fazerem 
consultas médicas ou exames neces-
sários, além do autoexame de mamas. 
“Aos pacientes ou às pacientes de cân-
cer que não se sintam infelizes, nem 
revoltadas com todos os efeitos cola-
terais. Que sejam gratas por estarem 
se tratando e estarem vivas, que se 
sintam sempre lindas, sempre úteis, 
e principalmente sempre vivas”, reco-
menda.

Salete tem uma página no Face-
book em que relata a sua vida com o 
câncer, chamada de “Minha nada mole 
mas super vida com câncer”. Na rede, 
ela relata seu dia-a-dia para mais de 
700 seguidores, com bom humor e 
frases impactantes.

Câncer seguido de
depressão

Carmen Cavalli descobriu o cân-
cer em 2010. No início, eram cistos 
benignos na mama que depois calcifi-
caram. A ginecologista a encaminhou 
para mastologia. Ela passou a fazer 

exames de ecografia e mamografia 
de seis em seis meses. “Um tempo 
depois apareceu um nódulo somente 
na ecografia, mas na mamografia não 
aparecia, então a médica dizia para 
que eu não me preocupasse pois não 
era nada. Até que um dia no exame de 
ecografia a profissional que estava re-
alizando desconfiou e solicitou bióp-
sia. Para a minha surpresa, o nódulo 
já estava medindo 3×2cm”, relembra.

Ela recebeu a notícia incrédula. 
“A princípio parece que o mundo aca-
ba pra ti, a morte aparece de repente 
na tua frente, noites e mais noites 
sem dormir. Até que me convenci que 
precisava de um remedinho pra me 
acalmar”, conta. A empresária trocou 
de médica e a nova profissional achou 
o nódulo grande, portanto optou por 
fazer o tratamento de quimioterapia 
antes da cirurgia para não retirar mui-
to tecido da mama. Mesmo assim, 
Carmen fez mastectomia, a retirada 
total da mama.

“Quando comecei o tratamento, 
me acalmei, os profissionais da clíni-
ca me ajudaram muito, aliados à ener-
gia positiva e orações que vinham de 
amigos e familiares. Foi o que me deu 
força pra seguir e enfrentar a doen-
ça”, relata.

Ela fez oito sessões de qui-
mioterapia e depois a cirurgia. Por 
ter convênio médico, pôde fazer a 
reconstrução da mama na mesma 
oportunidade. Depois de um período 
de 45 dias, quando já estava bem ci-
catrizada, começou o tratamento de 
radioterapias, com 35 sessões.

“Quando estava acabando o 
tratamento comecei a me sentir es-
tranha, cansada, sem estímulo e até 
perdi o apetite. Falei isso pra masto-
logista e ela na hora disse que eu es-
tava com depressão e me receitou um 
remédio pra isso, mas não deu resul-
tado, aliás piorou a situação”, pontua. 
Carmen teve que procurar um psi-
quiatra e um psicólogo porque o que 
sentia “era tão forte, parecia que eu 
estava enlouquecendo, não racioci-
nava mais, não tinha certeza de mais 
nada, essa foi a pior parte”, lamenta. 
Foram três meses de angústia até que 
o medicamento fizesse efeito.

Hoje, seis anos depois, ela conti-
nua em tratamento com bloqueador 
de hormônios, remédio muito forte 
com várias contra-indicações, sendo 
a mais comum as dores nas articula-
ções, que conseguem amenizar com 
hidroginástica.

Salete Detoni encara a doença com 
otimismo e luta diariamente

Na página do facebook, Salete encoraja pacientes de câncer e relata sua luta com 
bom humor

Carmen Cavalli passou por momentos 
difíceis como depressão e angústia

Final de semana chuvoso na Serra
Previsão é de quase 60 mm de chuva em
apenas três dias

Poucos dias depois da noite 
de estragos causados pelo ven-
daval que atingiu o Rio Grande 
do Sul no último domingo (1º), 
tanto na Capital quanto no inte-
rior, os meteorologistas alerta-
ram para o retorno de temporais 
similares nesta sexta-feira, dia 6. 

O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) alerta para 
as condições meteorológicas 
na sexta. Segundo comunicado 
emitido, as condições serão fa-
voráveis a ocorrência de chuva, 
moderada a forte com acumu-
lados significativos, trovoadas, 
possibilidade de queda de grani-

zo e rajadas de vento variando 
entre 60km/h e 90km/h em áreas 
isoladas. 

No decorrer desta sexta-
-feira, sábado e domingo, o acu-
mulado de chuva pode chegar 
a quase 60 mm, marcando um 
final de semana chuvoso.

Apesar de a primavera ser 
tipicamente marcada por chuvas 
e temperaturas amenas, o mês 
de outubro deve registrar mais 
uma sequência de temporais, 
com chuva acima da média e 
ventos de alta de velocidade nos 
dias 24 e 25. No restante dos 
dias, o tempo deve ficar estável.

No decorrer desta sexta-feira, sábado e domingo, o acumulado de chuva 
pode chegar a quase 60 mm, marcando um final de semana chuvoso

Câncer de mama
O câncer de mama é uma alteração 
na mensagem genética das células 
da mama que passam a crescer 
indefinitivamente e invadir outros 
tecidos. É o tipo de câncer que 
mais acomete as mulheres, mas, 
se diagnosticado e tratado preco-
cemente, as chances de cura são 
bem elevadas, podendo chegar a 
100%. 
Ainda não se sabe qual é a causa 
da doença; por isso, a principal es-
tratégia de tratamento visa à sua 
erradicação cirúrgica na fase inicial 
do desenvolvimento. Os grupos de 
riscos são: acima de 40 anos, gra-
videz tardia, primeira menstruação 
precoce, menopausa tardia, ante-
cedente pessoal de câncer, ante-
cedentes familiares de primeiro e 
segundo graus (avó, mãe, tia irmã 
e filha) de câncer de mama, dentre 
outros.
O melhor método para se diagnos-
ticar precocemente o câncer de 

mama é o exame mamográfico. 
Por meio dele, a doença pode ser 
identificada antes mesmo de se 
tornar um nódulo. Os sintomas de 
alerta são: saliências que ocorrem 
nas mamas ou axilas, alterações 
do tamanho e formato das mamas, 
retrações na pele e no complexo 
aréolo-mamilar (bico do deio) e se-
creções papilares espontâneas. 

Quais os tipos de cirurgias
existentes?
- Mastectomia simples: consiste na 
retirada total da mama;
- Mastectomia radical: consiste na 
retirada total da mama junto com os 
linfonodos (gânglios) da axila;
- Setorectomia: consiste na retirada 
do tumor, com margem livre ao re-
dor do mesmo, com ou sem a retira-
da dos linfonodos da axila;
- Outras técnicas cirúrgicas podem 
ser necessárias em função das es-
pecificidades de cada caso.

Outubro Rosa
O laço cor de rosa foi lançado pela 
Fundação Susan G. Komen for the 
Cure, na década de 1990 e distri-
buído aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em 
Nova Iorque. Em 1997, entidades 
das cidades de Yuba e Lodi nos 
Estados Unidos, começaram efeti-
vamente a comemorar e fomentar 
ações voltadas a prevenção do 

câncer de mama, denominando 
como Outubro Rosa. 
A primeira iniciativa vista no Brasil 
em relação ao Outubro Rosa, foi a 
iluminação em rosa do monumen-
to Mausoléu do Soldado Constitu-
cionalista (mais conhecido como 
o Obelisco do Ibirapuera), situado 
em São Paulo, no dia 02 de outu-
bro de 2002.
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Transplante de órgãos aumenta mais de 20% em 2017
Maioria das operações realizadas em Bento Gonçalves foram de córnea, contabilizando 10 apenas este ano

O número de transplantes de 
órgãos tem aumentado nos últi-
mos anos. De acordo com a enfer-
meira e coordenadora da Comis-
são Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT), Zeni Lazzarini,2017 já 
supera o número de transplantes 
do último ano. “Em 2016, foram 
8 transplantes de córneas e nes-
te ano, até o momento, foram 10 
transplantes de córneas; em rela-
ção a enxerto ósseo, foi apenas 1 
em 2016 e 1 em 2017. Estes são 
os tipos de transplantes realizados 
no Hospital”, afirma.

Todos os órgãos captados são 
distribuídos através da Central de 
Transplantes, em Porto Alegre, 
que controla e regula a fila de es-
pera no Estado. Segundo Zeni as 
córneas são encaminhadas ao Ban-
co de Olhos do Hospital Geral, em 
Caxias do Sul e o tecido músculo 
esquelético vai para o Banco de 
Ossos do Hospital São Vicente de 
Paulo, em Passo Fundo. 

A enfermeira lamenta ainda 
o fato de ainda haver resistência 
quanto a doação de órgãos. “O 
que mais impede a doação de 
órgãos é justamente o fato das 
pessoas não se manifestarem em 
vida quanto ao tema. Uns simples-
mente não falam nada, enquanto 
outro não querem ser doadores. 
As famílias optam por respeitar a 
decisão”, explica.

Ainda segundo Zeni, uma pes-
quisa realizada pela CIHDOTT jun-
to às famílias, mostra que o per-
centual de rejeição chega a 44,6%. 
30,8% a família opta por deixar o 
corpo íntegro. 21,5% dizem desco-
nhecer o desejo do doador. 3,1% 
obedecem as convicções religio-
sas do paciente.  

 Embora dificuldades existam, 
a CIHDOTT fechou o mês de se-
tembro com a realização de 3 do-
ações de múltiplos órgãos, sendo 
possível captar um fígado, 6 rins 
e 12 córneas. Neste ano já foram 
5 doações múltiplas, além de 53 
doadores de córneas, totalizando 
então 106 unidades.

Desde a sua implantação em 
2002, a comissão já captou mais 
de 1.200 órgãos e mais 240 trans-
plantes de córneas. Neste ano, 
até o momento, sete famílias fo-
ram entrevistadas para doação de 
múltiplos órgãos, sendo que cinco 
aceitaram e três não. Além disso, 
houve duas entrevistas para doa-
ção de tecido musculoesquelético, 

sendo que apenas uma das famí-
lias aceitou.

No quesito doação de córne-
as, foram entrevistadas 101 famí-
lias, sendo que 53 aceitaram (106 
córneas doadas) e 48 não. Podem 
ser doados órgãos e tecidos como 
córneas, ossos e pele, além de pul-
mão, coração, fígado, rins e pân-
creas.

A pesquisa realizada pela 
CIHDOTT junto às famílias

– 44,6% dos entrevistados 
afirmam que o ente querido não 
teria se manifestado positiva ou 
negativamente quanto à doação 
de órgãos;

– 30,8% das famílias optam 
por ter o corpo de seu ente queri-
do de forma íntegra;

– 21,5% dizem desconhecer o 
desejo do potencial doador;

– 3,1% dizem respeitar as con-
vicções religiosas do doador;

Na espera por um fígado

A prestadora de serviços Su-
zane Ferreira (que declarou ser 
doadora de órgãos) vive com 
10% do fígado e está há mais de 
oito meses na fila de espera para 
o transplante, mas mesmo sem 
perspectiva de um doador, diz es-
tar tranquila. “Quando entrei na 
fila havia 5 mil pessoas aguardan-
do um transplante, e no meu caso 
é ainda mais demorado porque 
só posso receber o órgão de uma 
pessoa morta. Mesmo com essa 
demora estou tranquila aguardan-
do”, afirma. Na espera de um do-
ador, Suzane faz um tratamento 
com medicamentos.

“Todos os dias eu tomo pelo 
menos um remédio para tratar o 
fígado, além de cuidar com a ali-
mentação. Eu peço todos os dias 

que se houver alguém que preci-
se mais que eu desse transplante, 
que consiga. Na hora certa vou 
conseguir”, acredita. Ainda de 
acordo com Suzane, ser doador 
é um exercício de compaixão. “As 
pessoas não podem desistir. É 
preciso ser doador, mesmo para 
quem espera por uma doação, 
pois temos que pensar no próxi-
mo também”, se emociona.

Doadores de vida

Em julho de 2010, Bárbara 
Damiani perdeu o irmão Vinícius 
Damiani, de apenas 18 anos. A 
dor da despedida e a surpresa da 
morte, no entanto, logo foi subs-
tituída pelo reconforto da oportu-
nidade de ajudar outras pessoas. 
Bárbara afirma que a família, até 
então, nunca havia conversa-
do sobre isso, e nem pensavam 
na possibilidade. “Quando tudo 
aconteceu, após sabermos do fa-
lecimento, os médicos informa-
ram que alguns órgãos estavam 
funcionando muito bem e que po-
deriam ser doados, e pediram se 
tínhamos interesse.  Logo conver-
samos e já decidimos que sim. Foi 
uma decisão bem rápida”, conta.

De acordo com Bárbara, a fa-
mília foi avisada das pessoas que 
receberam os órgãos do irmão. 
“Sabemos que as pessoas rece-
beram os órgãos, logo após as 
operações ligaram para nós e nos 
informaram quais órgãos haviam 
sido doados e qual era o sexo da 
pessoa”, recorda.

A estudante se declara doa-
dora de órgãos e acredita que a 
melhor opção é possibilitar que 
outras pessoas tenham a opor-
tunidade de uma nova chance na 
vida. “Já que uma pessoa partiu, e 
é algo que não tem mais volta, é 
importante dar vida a outras mi-
lhares de pessoas que estão pre-
cisando, anos e anos esperando, é 
uma decisão muito importante e 
que deve ser pensada por todos. 
A sensação de doar é muito boa, 
apesar de tudo (e se pudéssemos 
escolher, que ele estivesse entre 
nós) a sensação é de conforto e 
felicidade em sabermos que pes-
soas estão bem e felizes pela nos-
sa doação”, se emociona.

O sonho do transplante
Janaína Severo esperou mais 

de um ano para realizar o trans-

Janaina Severo, de 54 anos, fez
transplante de rim

Vinícius Damiani morreu em 2010 e 
teve os órgãos doados pela família 

Suzane Ferreira está há mais de oito 
meses na fila de espera para o
transplante de rim

plante de rim. Em setembro de 
2016, conseguiu o rim de uma se-
nhora de 65 anos, que morreu após 
complicações numa cirurgia. “Eu 
fiquei fazendo diálise por mais de 
um ano, até conseguir o rim. Fiz 
tudo pelo SUS, no hospital da San-
ta Casa, em Porto Alegre e tenho 
que elogiar o atendimento. Alguns 
meses antes tive um preparo com 
nutricionista, assistente social. De-
pois do transplante também tive 
um atendimento muito bom”, co-
memora.

Janaína se diz feliz e saudável, 
mas lembra que é preciso ter uma 
alimentação regrada e tomar os 
remédios corretamente. “Eu ema-
greci 15kg porque cuido da alimen-
tação e faço exercícios, caminho 
todos os dias se eu puder. Às vezes 
a vida nos dá um susto para mudar. 
Não tive contato com os familia-
res da doadora, até queria muito e 
pedi ao hospital para agradece-los, 
mas o hospital disse que não dei-
xam ter contato”, lamenta. Janaína 
é favorável a doação de órgãos. 
“Antes mesmo do transplante eu já 
era doadora, sou totalmente a fa-
vor”, afirma. 

O transplante no Rio
Grande do Sul 

 A Central de Transplantes do 
Rio Grande do Sul comemora um 
dado histórico no ano de 2016: o 
número de doadores de órgãos che-
gou a 284, o que significa quase 40 a 
mais do que em 2015, quando hou-
ve 245 doadores. A elevação é a mais 
alta da história e, assim, o Estado é 
o maior em número de transplantes, 
proporcional à população, perdendo 
apenas para o Distrito Federal. No 
Brasil, foram 3 mil doadores no ano 
passado.

O que impede este número de 
crescer ainda mais é que, conforme 
os dados de 2016, 43% das famílias 
do RS rejeitaram a doação depois 
que foram informadas sobre a morte 
cerebral do parente.

Cada doador doa, em média, 
três órgãos. Em 2016, foram 786 ór-
gãos transplantados, entre doadores 
vivos e mortos.

Já a fila de espera no RS segue 
em torno de 1,4 mil pessoas, que 
aguardam por órgãos ou tecidos. O 
número é pequeno se comparado 
aos número do Brasil: no país, 40 mil 
aguardam a doação.

Média nacional de doações 

aumenta 15%
O número de transplante de ór-

gãos no Brasil aumentou em 15,7% 
no primeiro semestre de 2017, se 
comparado com o mesmo período 
do ano passado. Com essa porcen-
tagem, o país se mantém em um ní-
vel intermediário em um ranking de 
doações no mundo. 

Órgãos e doações
Dados da Associação Brasileira 

de Transplante de Órgãos (ABTO) 
ainda mostram que houve cres-
cimento nos transplantes de rim 
(5,8%), fígado (7,4%) e córneas (7,6%) 
e diminuição nos transplantes de co-
ração (3,6%), pulmão (6,5%) e pâncre-
as (6,0%). Pela primeira vez, desde 
2011, o transplante cardíaco deixou 
de crescer, com queda de 3,6%, mas 
espera-se recuperação do índice no 
próximo semestre. O transplante 
pulmonar também diminuiu (6,5%) e 
é realizado em apenas três Estados 
no Brasil (RS, SP e CE).

O recorde na doação
de órgãos 

Em 2016, o Brasil registrou o 
maior número de doadores efetivos 
da história: foram 2.983 doadores. O  
número representa uma taxa de 14,6 
PMP (por milhão da população), 5% 
maior em comparação a 2015.

Além disso, registrou-se cres-
cimento de 103% no número de 
potenciais doadores entre 2010 
e 2016, passando de 4.997 para 
10.158. Os dados foram divulgados 
nesta quinta-feira (9) pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros.

Outro recorde ocorreu em re-
lação aos transplantes de coração. 
Em 2016, foram 357 procedimentos, 
crescimento de 13% em relação ao 
ano anterior.

O decreto nº 8.783, assinado 
pelo presidente Michel Temer, em 
junho de 2016, viabilizou o aumento 
de 13% dos transplantes de coração, 
passando de 5, em 2015, para 46 
órgãos transportados somente pela 
Força Aérea Brasileira (FAB).

Sistema
O Brasil possui o maior sistema 

público de transplantes no mundo. 
Em 2016, mais de 90% dos trans-
plantes realizados no Brasil foram 
financiados pelo SUS. Os pacientes 
possuem assistência integral e gra-
tuita, incluindo exames preparató-
rios, cirurgia, acompanhamento e 
medicamentos pós-transplante.

O Ministério da Saúde mais 
que dobrou o orçamento na área de 
transplantes desde 2008, passando 
de R$ 453,3 milhões para R$ 942,2 
milhões. Com os investimentos em 
imunossupressores (medicamentos 
usados para evitar a rejeição do ór-
gão transplantado), o orçamento foi 
de R$ 2,2 bilhões em 2016.

O SUS também possui acordo 
de cooperação voluntária e solidária 
com todas as companhias de aviação 
brasileiras e a Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) para transporte de órgãos, 
tecidos e/ou equipes de retirada ou 
de transplante. Em caso de necessi-
dade, o Ministério da Saúde ainda 
pode requisitar aviões adicionais à 
Força Aérea.

Pela primeira vez, desde 2011, o transplante cardíaco deixou de crescer, com queda de 3,6%
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Esportivo sub-17 empata em casa 
e segue na zona de classificação
Partida foi realizada na última quarta-feira contra Oriente

O Esportivo sub-17 não saiu do 
0 a 0 com o Oriente de Canoas, em 
partida realizada na tarde de quarta-
-feira, dia 4, no Estádio Montanha 
dos Vinhedos, pela penúltima rodada 
do Campeonato Gaúcho. Apesar do 
empate em casa, a equipe comanda-
da por Márcio Ebert permaneceu na 
zona de classificação do grupo com 
10 pontos.

No primeiro tempo, ambas as 
equipes tiveram boas oportunidades 
para abrir o placar. Boa parte da parti-
da, os visitantes pressionaram a saída 
de bola do Esportivo, dificultando a 
criação de jogadas dos donos da casa. 
Sem grandes chances de gol, o placar 
permaneceu zerado no primeiro tem-
po.

Na etapa final, o Oriente chegou 
perto do gol por meio de bolas para-
das, mas não teve efetividade para ba-
lançar as redes. O Esportivo, da mes-
ma forma que no primeiro tempo, 
encontrou dificuldades para oferecer 
perigo aos adversários. A melhor 
chance da partida surgiu nos minu-
tos finais. O Esportivo teve a bola do 

jogo, porém a defesa do Oriente tirou 
na linha do gol, salvando o que seria 
o gol da vitória do Esportivo. 

Com o resultado, Esportivo e 
Novo Hamburgo vão decidir a última 
vaga à fase de mata-mata na última 

rodada da segunda fase da compe-
tição. O confronto será realizado no 
domingo, dia 8, às 15h, no Estádio do 
Vale, em Novo Hamburgo, todos os 
jogos da rodada serão no mesmo dia 
e horário.

Com o resultado, Esportivo e Novo Hamburgo vão decidir a última vaga à fase de 
mata-mata na última rodada da segunda fase da competição

Definidos os semifinalistas da Copa Paulo Sant’Ana
Aimoré, Cruzeiro, São José e Pelotas seguem na briga pelo título

Foram definidos, neste final de 
semana, os semifinalistas da Copa 
Paulo Sant’Ana, competição do segun-
do semestre de 2017. Aimoré, Cruzei-
ro, São José e Pelotas permanecem na 
briga pelo título e pelas vagas à Copa 
do Brasil e à Série D do Campeonto 
Brasileiro do próximo ano. 

Na semifinal, o Pelotas, o qual 
passou pelo Guarany de Bagé, após 
empatar em casa em 1 a 1 e vencer 
longe de seus domínios pelo placar de 
2 a 1, enfrenta o Aimoré, que eliminou 
o Ypiranga de Erechim nos pênaltis 
no jogo da volta. Empatando ambos 
os jogos em 1 a 1, nas cobranças de 
pênaltis, a equipe de São Leopoldo 
levou a melhor, vencendo por 4 a 3.

No outro confronto valendo vaga 
à final, o São José, que passou com fa-
cilidade do Internacional B, com um 
placar agregado de 5 a 1, disputa a 
semifinal contra a equipe do Cruzei-
ro, que eliminou o Grêmio, vencendo 
tanto dentro como fora de casa pelo 
placar de 3 a 2. 

Jogos de ida:
Pelotas x Aimoré - 08/10 - 
15h30 - Boca do Lobo
São José x Cruzeiro - 07/10 
-15h30 - Passo D’Areia
Jogos de volta:
Aimoré x Pelotas - 15/10 - 
15h30 - Cristo Rei
Cruzeiro x São José - 15/10 - 
15h - Vieirão

Semifinais - Copa 
Paulo Sant’Ana:

O campeão da competição poderá optar por escolher a vaga à Série D do Brasileiro 
ou a vaga à Copa do brasil

O campeão da competição pode-
rá optar por escolher a vaga à Série 
D do Brasileiro ou a vaga à Copa do 
brasil, enquanto que o vice-campeão 
ficará com a vaga restante. Os jogos 
de ida das semifinais ocorrem no pró-
ximo final de semana, nos dias 7 e 8 
de outubro.

ACBF tentará reverter o
resultado contra o Minas

Nesta sexta-feira, a Associação 
Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) tem 
uma decisão pela Liga Nacional. O 
time laranja recebe o Minas pelo 
jogo de volta das oitavas de final, a 
partir das 19h15min, com transmis-
são do Sportv e da Rádio Estação 
FM.

Para o time de Carlos Barbosa 
somente a vitória interessa. No jogo 
de ida, em Belo Horizonte, a ACBF 
foi derrotada por 3x1. Para reverter 
o resultado, o time laranja precisa 
vencer a partida por qualquer pla-
car no tempo normal para forçar a 
prorrogação. No tempo extra, os 
gaúchos têm a vantagem de jogar 
pelo empate.

“No primeiro jogo, a gente não 
conseguiu marcar bem, não fizemos 
um bom jogo lá e não vamos repetir 
isso aqui em casa. A gente tem que 
entrar bem concentrado, sabemos o 
que precisamos fazer e esperamos 
vencer no tempo normal e na pror-
rogação”, comentou Felipe Valério. 
O ala destaca que os 20 dias de dife-
rença entre o primeiro jogo e a vol-
ta serviu para a equipe reforçar os 
treinamentos. “Conseguimos treinar 
algumas coisas que devíamos me-
lhorar. Tivemos dois jogos nesse pe-
ríodo e colocamos isso em prática. 
Agora é foco total e vamos em busca 
da vitória com a casa cheia”.

Para essa partida, a ACBF terá 
os desfalques do fixo Marlon e do 
ala Diece, que foram expulsos em 
Belo Horizonte. O ala Di Maria la-
menta a ausência dos companhei-
ros, mas afirma que o grupo irá 
trabalhar para suprir os desfalques. 

“Com certeza a gente perde bastan-
te com as duas ausências. Mas não 
só nós, como eles perdem uma refe-
rência em quadra, que é o Ciço, que 
também foi expulso lá. É um cara 
que chama a responsabilidade para 
o time deles. Vamos tentar suprir as 
ausências e cada um que entrar qua-
dra vai estar preparado para se doar 
por eles”.

Inauguração das Tribunas 
de Honra

A partida contra o Minas tam-
bém marcará a inauguração das 
Tribunas de Honra, localizada em 
frente às cabines de imprensa do 
ginásio. O local levará o nome de 
Rudy Antônio Vieira, ex-supervisor, 
que dirigiu o futsal do clube por 17 
anos e que faleceu no ano passado. 
A cerimônia de inauguração contará 
com a participação de dirigentes e 
conselheiros, além de familiares de 
Rudy Vieira. O espaço foi viabilizado 
através da parceria com a empresa 
Caderode, de Flores da Cunha, e 
será destinado para convidados e 
patrocinadores.

Quartas de final da Liga 
Gaúcha

O adversário das quartas de fi-
nal da Liga Gaúcha já está definido. 
Após as partidas desta quarta-feira, 
ficou definido que a ACBF enfren-
tará o Guarany, de Espumoso, nos 
playoffs. O jogo de ida será na próxi-
ma quarta-feira, 11, em Espumoso. 
A partida de volta deverá ocorrer no 
dia 19, em Carlos Barbosa.

Para o time de Carlos Barbosa somente a vitória interessa. No jogo de ida, em Belo 
Horizonte, a ACBF foi derrotada por 3x1

Expectativa para os jogos da volta na Liga BG
Depois de mais um sábado de 

jogos cancelados, a expectativa da 
organização da Liga BG é que o pró-
ximo dia 07 os jogos sejam realizados 
normalmente.

Os jogos de ida foram realizados 
a 15 dias, nesses o São Cristóvão, o 
Gigantes, o Atecuanos e o 8 da Gra-
ciema largaram com a vantagem.

Dos quatro jogos, quem tem a 
melhor vantagem é o 8 da Graciema, 
que venceu na partida de ida o União 
por 4 a 1, e agora pode até perder por 

dois gols de diferença. O União pre-
cisa vencer por três gols para levar a 
decisão para os pênaltis, acima disso 
fica com a vaga.

Nos outros três jogos, a dife-
rença é de um gol, portanto o São 
Cristóvão, Gigantes e o Atecubanos 
jogam por um empate, lembrando 
que existe o saldo de gols simples e, 
no caso de número de pontos iguais 
e do mesmo saldo, a decisão vai para 
os pênaltis.

Os jogos serão realizados nos 

campos do 8 da Graciema e o do Bar-
racão, e os primeiros duelos iniciam 
às 13h30min.

No Barracão
Bozo x São Cristóvão
Dopo Legafa x Gigante
No 8 da Graciema
Atecubanos x Real Madruga
8 da Graciema x União

Os Jogos
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Posto bancário é alvo de bandido
Um posto bancário foi alvo de 

um bandido na tarde de terça-feira 
(03), na Rua Gomes Carneiro, no cen-
tro.Por volta das 14h45, um indivíduo 
usando boné, óculos de sol e mochila 
entrou no local chamou a funcioná-
ria e colocou uma arma em cima do 

balcão ordenando que o dinheiro do 
caixa fosse entregue.

Ele fugiu a pé até a Rua Barão 
do Rio Branco, onde um comparsa 
o aguardava em uma motocicleta. O 
assaltante roubou R$6 mil e um apa-
relho de celular.

Homem morre em acidente de trânsito na ERS-431
Um homem morreu na manhã 

de quarta-feira (04), em um aciden-
te de trânsito na ERS-431, em Faria 
Lemos.

Robinson da Silveira Machado, 

de 28 anos, morador de Sapucaia do 
Sul, conduzia um caminhão com pla-
cas do Recife, que estava transpor-
tando uma carga de cervejas.

O veículo pode ter perdido os 

freios e capotou em um barranco de 
três metros. Um homem que tam-
bém estava no veículo se feriu e foi 
encaminhado ao Hospital Tacchini, 
mas não corre risco.

Veículo capotou em ribanceira de três metrosAcidente de trânsito fez uma vítima fatal

Posto de combustíveis assaltado 
no bairro São Francisco

Um posto de combustíveis foi 
alvo de assaltantes na manhã desta 
quarta-feira (04). Localizado na esqui-
na das ruas Marques de Souza e Júlio 
de Castilhos, no bairro São Francisco, 
o estabelecimento foi roubado no iní-
cio do expediente, por volta das 6h, 
quando os funcionários que abriam o 
posto foram surpreendidos por indi-
víduos em um veículo Sandero, com 
placas de Bento Gonçalves.

Foi levado R$6 mil em dinheiro 
e os criminosos fugiram em direção 
ao bairro Fenavinho, no entanto um 
dos funcionários conseguiu anotar a 
placa. O veículo foi encontrado pela 
Brigada Militar na Rua Ari da Silva, no 
bairro Eucaliptos. O proprietário do 
automóvel esteve na Delegacia de Po-
lícia de Pronto Atendimento (DPPA) e 
informou que o filho, usuário de dro-
gas, estava em posse dele.

Caminhão tomba e criança morre
Uma criança morreu no segundo 

acidente de trânsito em Faria Lemos 
na quarta-feira (04). O fato ocorreu 
por volta das 20h30. Um caminhão 
com quatro ocupantes (uma família) 
transitava no sentido Bento Gonçal-
ves-Cotiporã na ERS-431, quando saiu 
da pista e tombou em um barranco no 
km 09.

Uma equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) 
e dos bombeiros atenderam a ocor-
rência. O condutor, uma mulher e 
uma criança de um ano e meio foram 
socorridos e levados ao Hospital Tac-

chini. A bebê passou por cirurgia. Já a 
outra filha do casal, natural de Con-
córdia, Santa Catarina, não resistiu e 
veio a óbito no local. 

Homem teve a moto
furtava enquanto ajudava

Um homem de 49 anos, que pas-
sava no local do acidente, estacionou 
a motocicleta para ajudar, e quando 
retornou, dez minutos depois, o ve-
ículo havia sido furtado. Segundo 
o registro de ocorrência, ele deixou 
a motocicleta, com placas de Bento 
Gonçalves, com a chave na ignição.

Jovem morto a tiros no Municipal
Um homem de 25 anos foi mor-

to a tiros na Rua Gema Piva dos San-
tos, próximo à uma Igreja no bairro 
Municipal, na noite de quarta-feira 
(04).

Felipe Soares dos Santos tinha 
antecedentes criminais e foi preso 
em 22 de agosto por tráfico, mas 
não chegou a ficar um mês na casa 
prisional.

A vítima, natural de Campo 
Felipe Soares dos Santos

tinha 25 anos

Bom, apresentava ferimentos no 
rosto.

A perícia encontrou uma bala 
cal. 38 ao lado do corpo.

Em ação no Progresso, policiais 
prendem três pessoas

A Polícia Civil deflagrou uma 
ação que faz parta da “Operação Pai 
de Todos” na manhã de quarta-feira 
(04). Na ocasião, dois homens e uma 
mulher foram presos nos fundos da 
praça do bairro Progresso, na Rua 
Fernando Calegari. O trio foi aborda-
do quando conduzia um veículo Fo-
cus com placas de Bento Gonçalves.

Um deles empreendeu em fuga, 

mas foi recapturado metros depois. 
A mulher, de 32 anos, é viúva de Flá-
vio Rebolho Machado, que foi mor-
to na sexta-feira (29/09). A droga, 
50 gramas de crack, foi apreendida, 
além de uma quantia de R$548. Os 
acusados foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) e recolhidos ao Pre-
sídio.

Trio foi preso em praça do bairro Progresso

Crack foi apreendido com acusado

Veículo roubado em Alvorada apreendido no Aparecida
Um veículo com placa adultera-

da foi apreendido por volta das 15h 
de quarta-feira (04), na rua Ludovico 
André Giovanini, no bairro Aparecida. 
Policiais militares do POE (Pelotão de 
Operações Especiais) e do 3° BPAT (3° 
Batalhão de Policiamento em Áreas 

Turísticas) abordaram o automóvel 
Corsa, com placas de Nova Petrópolis, 
e em consulta ao sistema integrada 
da Brigada Militar condizia com um 
Corsa, com placas de Gramado.

Ao checar com o proprietário do 
veículo, foi verificado o chassi e a con-

clusão foi de que o carro era roubado. 
O condutor disse que comprou-o do 
ex-sogro, em Alvorada, na região me-
tropolitana. O veículo foi removido 
até a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) e encaminhado 
ao depósito credenciado do Detran.



Cena do filme It - A Coisa

Cena do filme Pica-Pau - O Filme

Cena do filme Blade Runnner 20149

Cena do filme Feito na América

Cena do filme My Little Pony: O Filme

Programação válida de 05/10/2017 a 
11/10/2017. 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

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h, 18:30h, 21:21h - Dublado
O travesso Pica-Pau está metido em 
mais uma de suas insanas brigas 
por território. Os inimigos da vez 
são o vigarista Lance Walters (Ti-
mothy Omundson) e sua namorada 
Vanessa (Thaila Ayala). Precisando 
de dinheiro, eles estão determina-
dos a construir uma extravagante 
mansão na floresta e lucrar com sua 
venda, mas Pica-Pau também mora 
no terreno e não pretende deixá-los 
em paz.

Sala 02

O Que Será de Nozes? 2
(3D - Duração 1:31h / Animação/
Família/Comédia - Livre) Todos os 
dias - 14h, 16h 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 
agora precisa se unir para salvar sua 
casa e derrotar o prefeito.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/
Policial/ 16 anos) Todos os dias - 
18:30h - Dublado
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.

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 21h 
- Legendado
Um grupo de sete adolescentes 
de Derry, uma cidade no Maine, 
formam o auto-intitulado “Losers 
Club” - o clube dos perdedores. A 
pacata rotina da cidade é abalada 
quando crianças começam a desa-
parecer e tudo o que pode ser en-
contrado delas são partes de seus 
corpos. Logo, os integrantes do 
“Losers Club” acabam ficando face 
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a face com o responsável pelos cri-
mes: o palhaço Pennywise.

Shopping Bento
Sala 01

Blade Runnner 20149 
(3D - Duração 2:43th / Ficção 
Científica/Suspense) Todos os dias 
- 13:45h, 17:15 Dublado - 20:15 
Legendado
Trinta anos após os acontecimentos 
do primeiro filme, a humanidade 
está novamente ameaçada, e dessa 
vez o perigo pode ser ainda maior. 
Isso porque o novato oficial K (Ryan 
Gosling), desenterrou um terrível 
segredo que tem o potencial de 
mergulhar a sociedade no completo 
caos. A descoberta acaba levando-o 
a uma busca frenética por Rick De-
ckard (Harrison Ford), desaparecido 
há 30 anos.

Sala 02

My Little Pony: O Filme
(2D - Duração 1h39/ Animação/
Livre) -  Todos os dias - 13:50h, 
16:15h, 18:30 - Dublado 
Quando uma força obscura ameaça 
Ponyville e a Mane 6, os pequenos 
pôneis embarcar em uma viagem 
até o fim de Equestria para salvar 
sua amada casa. Lá eles conhe-
cem novos amigos e passam por 
desafios perigosos ao longo do 
caminho.

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


