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Opinião da Gazeta
Rompantes e falta de projetos

A greve de mais de 70 dias dos 
professores do Estado quase não surtiu 
efeito no  palácio Piratini, que continua 
parcelando salários. Quem está corren-
do atrás do prejuízo são os alunos, prin-
cipalmente do terceiro ano do ensino 
médio, que não vão conseguir absorver 
todo o conteúdo antes das provas do 
vestibular. 

Dos mais de 40 professores que 
paralisaram em protesto ao parcela-
mento de seus salários, 12 ainda resis-
tem entrar em sala de aula. A maioria, 
resignada com a penúria de um Estado 
mal administrado, voltaram às salas 
de aula, recuperando em sábados, os 
conteúdos perdidos pelos alunos. Pelo 
menos duas escolas de Bento Gonçalves 
estenderão o ano letivo de 2017 até a 
primeira semana de janeiro.

Nesta semana o Governo do Rs 
suspende a negociação com profes-
sores até todos voltarem para as salas 
de aula. Sartori chega  ao fim de sua 
gestão sem apresentar nenhum projeto 

para a retomada do desenvolvimento e 
do crescimento do Rio Grande do Sul, 
acarretando perda de competitividade.

Mesmo com a obtenção da redu-
ção dos serviços da dívida, que gover-
nos anteriores não tiveram, ainda en-
caminha à Assembleia o orçamento do 
seu último ano de governo (2018) com 
uma receita insuficiente para a execu-
ção das demandas da sociedade gaú-
cha, deixando dívidas impagáveis aos 
seus sucessores, que irão comprometer 
mais ainda, as contas públicas.

O Governador segue superesti-
mando a crise das finanças públicas, 
transferindo responsabilidades a ante-

cessores. Assim, inibe  reivindicações 
porque “o Estado está quebrado” e ser-
vidores, têm que  receber o pagamento 
pingado dos salários  com perdas pela 
inflação.

Lembrando que as promessas de 
campanha do Governador foram cons-
truir 60 escolas de turno integral, criar 
programa de formação para professo-
res, criar centro poliesportivos, só para 
citar algumas na área de educação. Fica-
mos na promessa, pois nem para obras 
de reparo em escolas há verbas, como 
no caso da Escola Cecília Meireles que 
não vai receber alunos por  pura fata de 
segurança;
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No último domingo, dia 12, um 
incêndio de grandes proporções des-
truiu uma residência de dois pavimen-
tos na Rua Vitório Valente, no bairro 
São Francisco. De acordo com a Briga-
da Militar (BM), o fogo teria iniciado 
por volta das 13h40min enquanto a 
família estava almoçando na garagem. 
A residência pertencia a professora 
Ivone Tomasi, que leciona há mais de 
20 anos na Escola Municipal Alfredo 
Aveline. Ivone havia casado no sábado, 
e segundo informações, foi destruído 
praticamente tudo que havia na casa.

A diretora da instituição, Mari-
nes Tumelero, disse que na última 
segunda-feira, 13, a direção começou 
uma campanha para conseguir utensí-
lios. “Nós participamos do casamento 
dela e no domingo aconteceu esse 
incêndio. Foi muito triste, e por isso 
a direção teve a iniciativa de juntar 
forças e arrecadar utensílios para ela”, 
explicou. De acordo com a diretora, já 
nesta sexta-feira, Ivone deve receber 
os materiais arrecadados.

“A primeira iniciativa partiu da di-
reção, e na terça-feira foi formado o 
outro grupo para conseguir mais aju-
da. As pessoas podem contribuir do-
ando roupas e utensílios de cozinha. 

Colegas fazem campanha para arrecadar doação 
para professora que teve casa incendiada
Professora casou no sábado e teve casa consumida pelo fogo no domingo

Nós estamos recebendo os materiais 
aqui na escola”, informou.

A professora Márcia Peres, tam-
bém funcionária da escola e amiga de 
Marines, está auxiliando na campanha 
de doação. “Estamos ajudando de to-
das as formas. Queremos fazer uma 
rifa para ajudar ela. Buscamos brindes, 
e todos estão se mobilizando para 
doação, mas o que ela precisa mesmo 
é dinheiro para conseguir levantar a 
casa e pagar as dívidas. Tudo que ela 
ganhou na festa de casamento foi per-
dido, incluindo R$ 8 mil”, lamenta. 

É possível também ajudar Ivone 
realizando doações através da seguin-
te conta:

Conta corrente: 350185480-4
Agência: 0130
Banrisul
CPF Ivone: 405.573.750/53

Relembre o caso 
No domingo, dia 12, a casa lo-

calizada no bairro São Francisco, foi 
consumida por um incêndio. O fogo 
teria iniciado por volta das 13h40min 
enquanto a família estava almoçando 

na garagem. Segundo informações, 
um curto-circuito na parte dos fundos 
da residência seria a causa do sinis-
tro.Foram utilizados no combate às 
chamas dois caminhões do corpo de 

bombeiros de Bento Gonçalves e uma 
ambulância. O trânsito na via ficou 
completamente bloqueado durante o 
trabalho dos bombeiros, socorristas e 
Brigada Militar.
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O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Silvio Bertolini Pasin, este-
ve participando na segunda-feira, 13, 
de uma audiência pública que abordou 
o comércio informal no Rio Grande do 
Sul, na Assembleia Legislativa Estadual.

A realização da audiência foi 
aprovada pela Comissão de Economia, 
Desenvolvimento Sustentável e do Tu-
rismo da Assembleia Legislativa, com o 
objetivo de discutir o comércio ilegal 
especialmente de mercadorias contra-
bandeadas, que comprometem a arre-
cadação de impostos e enfraquecem a 
abertura de vagas no mercado de tra-
balho.

A reunião debateu também, as 
políticas de Segurança Pública e Fiscal 
que estão sendo adotadas pela União, 
Estado e municípios no combate a esta 
prática, que atinge diretamente a ati-
vidade formal do comércio e da indús-
tria nacional. Outra questão levantada 
na oportunidade foi o descaminho dos 
produtos, que muitas vezes geram in-
vestimentos no tráfico de drogas.

O debate foi proposto pelo depu-
tado Frederico Antunes e foi mediado 
pelo presidente da Comissão e depu-
tado Adilson Troca. Participaram do 
encontro, representantes da Secreta-
ria da Segurança Pública Estadual, da 
Secretaria da Fazenda, Polícia Federal, 
Ministério Público Federal, Ministério 
Público do RS, Brigada Militar, Polícia 
Civil, Polícia Rodoviária Federal, Recei-
ta Federal, prefeitos, vereadores, secre-
tários, sindicatos rurais, CDLs e asso-

Comércio informal é debatido 
em audiência pública

ciações comerciais locais, entre outras 
entidades.

No Município, a questão também 
já vem ganhando destaque. Em julho 
deste ano, uma audiência pública foi 
realizada a fim de discutir a situação 
atual da informalidade e o impacto 
na economia local. Na ocasião, foram 
apresentados dados oficiais do Insti-
tuto Brasileiro de Ética Concorrencial 
(Etco), enfatizando que em nível na-
cional, o comércio ilegal movimentou 
R$ 983 bilhões, no Estado, R$ 52,7 bi-
lhões e em Bento Gonçalves, R$ 848,1 
milhões.

Além disso, em outubro, em uma 
parceria entre as secretarias de Edu-
cação e Desenvolvimento Econômico, 
Procon e Sindilojas, foram distribuídas 
cartilhas informativas sobre “Comér-
cio informal, que bicho é esse?” para 
os alunos de 4º e 5º anos das Escolas 
Municipais, a fim de promover uma 
reflexão no ambiente escolar sobre a 
temática.

Caixa paga nesta sexta abono do PIS 
para trabalhador nascido em novembro
Trabalhadores que são correntistas da Caixa Econômica Federal
receberam o abono salarial do PIS na terça-feira

A Caixa Econômica Federal co-
meçou a pagar o abono salarial do 
Programa de Integração Social (PIS), 
sendo o benefício referente ao ca-
lendário 2017/2018 com ano base 
2016. O pagamento será feito aos 
beneficiários nascidos no mês de no-
vembro e os valores variam de R$ 79 
a R$ 937.

A Caixa informou que abono 
salarial do PIS será disponibilizado 
aos trabalhadores inscritos há pelo 
menos cinco anos no Programa de 
Integração Social e que tenham tra-
balhado com carteira assinada, por 
pelo menos, 30 dias no ano passado, 
sendo que a remuneração neste pe-
ríodo de ter sido de até dois salários 
mínimos.

A instituição financeira que ad-
ministra esse benefício informou 
que no total, foram disponibilizados 
mais de R$ 1,2 bilhão para 1.778.726 
de pessoas. Muitos trabalhadores 
têm dúvidas quanto ao direito de 
receber o benefício e para facilitar 
a consulta e tirar dívidas, a Caixa 
Econômica Federal disponibilizou 
um canal exclusivo para consulta ao 
benefício.

Consulta
Pelo site da Caixa Econômica, 

basta clicar neste link . Outra forma 
O pagamento será feito aos beneficiários nascidos no mês de novembro e os valores 
variam de R$ 79 a R$ 937

de consultar o benefício é ir até uma 
das agências bancárias e falar com os 
atendentes do banco. Os trabalhado-
res podem ainda consultar se tem ou 
não direito ao abono salaria por meio 
do telefone 0800 726 0207.

Os trabalhadores que são cor-
rentistas da Caixa terão o valor credi-
tado em suas contas nesta terça-feira 
(14). Caso o profissional não seja 
correntista da Caixa Econômica ele 
pode sacar o abono salarial em umas 
das lotéricas espalhadas por todo o 
País. Para isso ele terá de estar com 
o Cartão Cidadão e com uma senha 
cadastrada e ir até uma das unidades.

A Caixa ressaltou ainda que os 
trabalhadores que não tem o cartão 
e não tenha recebido automatica-
mente o valor do abono salarial em 
conta, o abono pode ser retirado em 
qualquer agência da rede bancária, 
basta o trabalhador apresentar o do-
cumento de identificação com foto.

Calendário 
Como o pagamento é feito com 

base na data de nascimento do tra-
balhador, até o meio do ano que vem 
terão trabalhadores a receber o PIS 
com base no calendário 2017/2018 
com ano base 2016. 

Bento Gonçalves ficou com pro-
blemas no abastecimento de água 
por pelo menos dois dias, e o prin-
cipal motivo, segundo o gerente da 
unidade local, Marciano Dall Pizzol, 
foi a suspensão da energia elétrica 
pelo tempo de 6 horas. Os principais 
bairros afetados foram da região nor-
te da cidade.

“O cinturão norte da cidade so-
freu um pouco mais. Estamos sempre 
produzindo na capacidade máxima, 
que é de 430 litros por segundo”, ex-
plica. Ainda segundo o gerente local, 
toda cidade já está com a situação 
normalizada.

Abastecimento de água prejudicado por dois dias

O principal motivo foi asuspensão da
energia elétrica por 6 horas

No Município, a questão também já vem 
ganhando destaque

Na última terça-feira, dia 14, 
aconteceu o espetáculo de encer-
ramento das oficinas na Casa das 
Artes. Os professores e alunos reali-
zaram um show plural, onde teatro, 
música, dança, artesanato e artes vi-
suais foram a expressão máxima da 
alma e da criatividade.

As oficinas são uma oportuni-
dade de se permitir fazer algo novo, 
aperfeiçoar um dom, entrar em con-
tato com algo que sempre sonhou 
ou simplesmente compartilhar ex-
periências.

A noite do dia 14 de novembro 
trouxe uma constelação de talentos 
e contou com um público de, apro-
ximadamente, 400 pessoas. Para a 
professora de Teatro da Fundação 
Casa das Artes, Débora Lima, “o 
período de cinco meses de aulas 
foram de descobertas, alegrias e 
muito riso”, que complementa “tra-

Casa das Artes encerra oficinas com espetáculo
balhar com estes alunos, tão cheio 
de particularidades e nuances, foi 
excepcional.

A todos os alunos, meus e das 

outras oficinas, eu os aplaudo de 
pé”. No ano de 2017, foram oferta-
das 17 oficinas com 578 alunos ma-
triculados.

Os professores e alunos realizaram um show plural, onde teatro, música, dança, 
artesanato e artes visuais foram a expressão máxima da alma e da criatividade
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Após mais de 70 dias de greve 
dos professores estaduais, na pró-
xima semana, ao que tudo indica, 
deve ser decidido pelo fim das para-
lizações. A informação é da direto-
ra do 12º Núcleo do Sindicato dos 
Professores do Rio Grande do Sul 
(Cpers), Juçara de Fátima Borges. “A 
greve ainda não terminou, e na pró-
xima semana deve ter outra assem-
bleia em Porto Alegre. A expectativa 
é de terminar o movimento na pró-
xima semana, mas vamos continuar 
cobrando do governo, as negocia-
ções irão continuar”, afirma.

A paralização das aulas acarre-
tou no atraso de conteúdo, e para 
recuperar horas de aula perdida, as 
escolas estão realizando recupera-
ções. O Colégio Estadual Dona Isa-
bel estenderá o período letivo até a 
primeira semana de janeiro, quando 
mais de cem alunos do terceiro ano 
noturno e da Educação de Jovens e 
Adultos (Eja) terão que recuperar 
aulas. Segundo informações da su-
pervisão do Dona Isabel,  apesar de 
não ter perdido dias letivos, a recu-
peração é referente à cargas horária 
e começou há duas semanas.

Outra escola que também en-
trou em greve no decorrer do ano 
foi o Colégio Mestre Santa Bárbara. 
De acordo com a direção, aproxima-
damente 1050 alunos estão recupe-
rando aulas nos sábados. O período 
letivo, no entanto, deve terminar no 
dia 27 de dezembro. Já a Escola Es-
tadual General Bento Gonçalves da 
Silva também deverá estender o ano 
letivo para a turma da noite até o 
dia 8 de janeiro. 

Atos em Porto Alegre
Se em Bento Gonçalves a pa-

ralisação focou em dois atos isola-
dos, em Porto Alegre integrantes do 
Cpers participam semanalmente de 
manifestações na praça da Matriz, 
em frente à Assembleia Legislativa 
do Estado. A classe reivindica o tér-
mino de parcelamento de salários, 
escolas sucateadas, fechamentos 
de turmas, insegurança entre edu-

Duas escolas devem concluir o ano letivo apenas em janeiro
Greve dos professores acarretou na perda de horas de aula, e alunos terminarão o ano letivo apenas em 2018

cadores, projeto para privatização 
de escolas públicas, redução de 
turnos e mudança curricular, além 
também de outras medidas adota-
das pelo Governo Estadual, como a 
a extinção de onze órgãos estatais 
(tais como Fundação de Economia e 
Estatística, Fundação Zoobotânica e 
Fundação Piratini).

Greve em Bento
No dia 5 de setembro, ao menos 

sete escolas estaduais aderiram à 
greve dos professores no município. 
Naquele mês, os funcionários públi-
cos tiveram seu  21° parcelamento 
em menos de três anos, decidindo 
paralisar depois de receberem uma 
parcela de R$350, definidas por eles 
como revoltante. Na ocasião, Juçara 
comentou que historicamente Ben-
to Gonçalves não adere à manifesta-
ções, mas em virtude da gravidade 
da situação, os professores começa-
ram a apoiar o movimento.

A classe se reuniu para dois 
atos em setembro. Um em frente à 
16ª Coordenadoria Regional da Edu-
cação (CRE) e o segundo em frente 
à Prefeitura Municipal. Em ambas, 
os professores seguraram faixas que 
demonstravam o descontentamen-
to com a situação.

O que diz o Governo
O governo do Rio Grande do 

Sul encaminhou na tarde desta 
terça-feira (14) ao CPERS, um do-
cumento avisando que suspendeu 
as negociações com a categoria até 
que a greve seja encerrada, segun-
do um comunicado da Secretaria da 
Educação.

Ainda de acordo com a nota, 
mesmo durante o período de greve 
o diálogo com os professores con-
tinuará sendo feito por meio das 
Coordenadorias Regionais de Edu-
cação (CREs). “O compromisso de 
preservar o diálogo sobre a qualida-
de da educação está mantido, mas 
neste momento temos de retomar 
a normalidade das aulas”, afirmou  

o secretário da Educação, Ronald 
Krummenauer.

No documento remetido, o go-
verno diz que a mesa de negociação 
com o CPERS será reaberta quando 
todas as escolas estiverem em fun-
cionamento. Cálculos do Piratini 
apontavam nesta segunda (13) que 
mais de 500 escolas já retomaram 
as atividades parcialmente, e 39 se-
guiam com as atividades interrom-
pidas.

“Em pouco mais de dois meses 
de paralisação, mantivemos sempre 
um diálogo franco. Expusemos com 
transparência a real situação finan-
ceira do Estado.

Recebemos inúmeras vezes o 
comando de greve, tanto na Secre-
taria da Educação, quanto no Palá-
cio Piratini”, diz trecho do ofício 
assinado pelo secretário-chefe da 
Casa Civil, Fábio Branco, e pelo se-
cretário de Educação, Ronald Krum-
menauer.

Contraproposta rejeitada
Na última sexta-feira (10), os 

professores decidiram manter a 
greve após receberem uma contra-
proposta do governo durante uma 
reunião. O sindicato exigia que ne-
nhum servidor em greve fosse pu-
nido, o que a Seduc já garantiu que 
não vai acontecer. Outro pedido da 
categoria era que fosse retirada a 
urgência de votação do projeto que 
trata da reestruturação do Instituto 
da Previdência Estadual (IPE) na As-
sembleia Legislativa, também acei-
to pelo governo.

Por outro lado, a Secretaria de 
Educação não concordou com o pe-
dido dos professores de que os 45 
dias de férias da categoria fossem 
em janeiro e fevereiro. O governo 

já determinou um calendário para 
a recuperação das aulas, que devem 
terminar até janeiro do ano que 
vem. Já em relação aos pedidos para 
terminar com o atraso dos salários 

e o pagamento do 13º até o dia 20 
de dezembro, a secretaria disse que 
ainda está buscando medidas admi-
nistrativas e legislativas para fazer 
os pagamentos.

Grevistas mantiveram movimento por mais de 70 diasUm dos cartazes apresentados em ato

Alunos do Ensino Médio noturno da Escola Dona Isabel irão recuperar aulas em janeiro 

Escola Dona Isabel é uma das escolas de Bento que terá que recuperar período letivo 
em 2018





99972 6708. 

(4) Alugo apar-
tamento no 
bairro Santo 
Antão, com 
dois quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, ga-
ragem e sa-
cada. Cerca-
do. Valor R$ 
500,00. Fone 
(54) 9605-9197 
ou 9118-1621. 
Com Carlos.

(3) Alugo 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-
mercial. Con-
tato somente 
à noite, pelo 
telefone 54 
3055.4745.”

(quinentos e 
cinquenta mil), 
aceita-se troca 
imóvel POA. 
Tratar fone 54-
991613895.

(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 
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
Novembro/201717
(1)  Vendo Moto 
Honda CG 125cc  
Fan  2005 Cor 
Azul Marinho 
em perfeito es-
tado. Valor  R$ 
3.500,00 à vis-
ta. Contato 
pelo fone 54 9 
9988.3150

(4) Vendo 
Rack para 
Fiesta (todos) 
em ótimo es-
tado. De alu-
mínio. Não 
enferruja R$ 
240,00. Tratar 
com Moacir 54 
99196-7373 

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

(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 capacete 
preto, tamanho 
grande. Va-
lor 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

(4) Alugo apar-
tamento 1 
quarto, cozi-
nha/lavande-
ria e banheiro 
no Bairro Pro-
gresso, sem 
condomínio e 
sem IPTU. Di-
reto com o pro-
prietário. Fone 
para contato 54 

(1)Alugo mo-
radia com 01 
quarto, sala, 
cozinha, ba-
nheiro e ga-
ragem. Bem 
próximo á es-
cola. Valor R$ 
400,00. Tratar 
pelo fone 54 
9 9954.7149, 
com Odila

(1) Alugo mo-
radia com 02 
quartos, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, área 
de serviço e 
garagem. Bair-
ro Santa Mar-
ta. Valor R$ 
450,00. Tratar 
pelo fone 54  
9 9955.2941, 
com Cris

(2) Aluga-se 
duas casas de 
alvenaria na 
praia Balnea-
rio Atlantico, 

uma quadra 
do mar, cer-
cadas e com 
pátio gran-
de. Interes-
sados tratar 
pelo fone 54 
99992-6713

(3) Alugo par-
te inferior (po-
rão) de uma 
casa de alve-
naria com ga-
ragem na Rua 
Guilherme Lu-
chese, nº 130 
- Bairro Barra-
cão - B. Gon-
çalves/RS. Va-
lor R$400,00. 
Tratar pelo 
fone (54) 
9 9 9 7 2 4 3 4 2 
com João 
Luiz. 

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

(4) Alugo par-
te inferior de 
alvenaria, 1 
quarto, sala e 
cozinha con-
jugada, ba-
nheiro, mobili 
a d o ( m e n o s 
geladeir), sem 
animal de es-
timação. R$ 
550,00 de 
caução adian-
tado.Após R$ 
550,00 + água 

e luz, no Bairro 
Gloria. Fone 
54 991364078 
ou 54  
991462104.

(4) Alugo so-
brado com 02 
quartos, sala e 
cozinha conju-
gadas, banhei-
ro, área de 
serviço. Sem 
c o n d o m í n i o 
e sem IPTU. 
Com possibi-
lidade de ga-
ragem. Valor 
de R$ 650,00 
a R4 650,00. 
Fone para 
contato 54 
9 8 4 3 5 . 7 3 9 9 
ou pelo what-
sapp 54 
99204.2481

(4)Alugo po-
rão com 01 
quarto, cosi-
nha, área de 
serviço, ba-
nheiro. Bairro 
Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 
9 9 9 9 1 . 9 4 5 4 
ou 54 
99212.5781

(4) Alugo parte 
inferior de uma 
casa, conten-
do 3 peças, 
luz individual, 
garagem so-
mente para 
moto, locali-
zado no Lot. 
bertolini, bair-
ro São Roque, 
Bento 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 
c o m p r o v a n -
te de renda). 
Contato pelo 
telefone - 54 
99985-0302

(4) Alugo casa 
na praia a uma 
quadra do 
mar, no muni-
cípio de Arroio 
do Sal, com 
3 banheiros, 
sendo 2 suí-
tes mais um 
banheiro com-
pleto, casa 
com laje toda 
em alvena-
ria, garagem, 
pátio gran-
de fechado, 
churrasquei-
ra, com muita 
sombra, à uma 
quadra do res-
taurante, sor-
veteria, su-
permercado, 
dunas. Tratar 
com o proprie-
tário Olavo, 
fone: (54) 
9 9 9 7 2 6 7 0 8 , 
Bento Gonçal-
ves. 

(4) Aluga-se 
casa parte in-
ferior bairro 
Humaitá pró-
ximo do cen-
tro 2 quartos , 
cozinha e sala 
integrada, ba-
nheiro , gara-
gem valor R$ 
690,00. E de 1 
quarto cozinha 
e sala integra-
da , e banheiro 

e área de ser-
viço valor R$ 
550,00. Fone 
54 99609 1685 

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

(4)  Alugo so-
brado com 02 
quartos, sala 
e cozinha con-
jugada, ba-
nheiro e área 
de serviço. 
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 garagem. 
Bairro Glória. 
Preferencial-
mente sem 
crianças, va-
lor a combinar.  
Tratar telefo-
ne: 3453-3288 
ou 999645034 
com Jane.

(4) Alugo po-
rão: cozinha, 

(1) Vendo 
apar tamento 
de  02 suítes 
no bairro Bela 
Vista em Por-
to Alegre. Área 
de 81m², lava-
bo, living 3 am-
bientes com 
churrasqueira, 
cozinha mon-
tada, área de 
serviço, duas 
vagas de gara-
gem e depósi-
to. Contato: 54 
99972.7173

(3) 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.

(2) Vendo co-
bertura de 
170m² em Ca-
pão da Canoa, 
a três quadras 
do mar, por 
R$ 550.000,00 



tos e banheiro. 
Valor 210,000 
mil aceito car-
ro e terreno na 
praia, poden-
do ser finan-
ciada. Contato 
5484055059 
com Mari

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

9175-8104.

(3) Alugo casa 
grande de 3 
quatros, no 
centro (rua As-
sis Brasil, per-
to da Unimed), 
com sala, co-
zinhas e ba-
nheiro gran-
des. Jardim na 
frente do terre-
no.  R$ 1.200 
mensais. Di-
reto com o 
proprietário+ 
caução de 3 
meses do valor 
de aluguel. 
Tratar  pelo 
f o n e 
9 9 1 0 3 8 3 5 7 , 
com Ildo.

(4) Vendo ter-
reno - estilo 
chácara - em 
Tupandi (pró-
ximo  ao Vale 
do Caí-RS). 
Medindo 3 
.168m², área 
de terra rural, 
com pequeno 
riacho ao lado 
e 75 pés de li-
mão Taiti plan-
tados. Ótima 
localização, no 
Bairro Cristo 
Rei, atrás do 
CTG, próximo 
ao centro. Va-
lor R$ 140 mil, 
n e g o c i á v e l , 
aceito propos-
tas. Contato 
pelos fones: 51 
9.9896.5800,  
5 1   
9.9907.6977 
ou whats 54 
9.9689.3889

(4) Vende-se 

Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

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

(4) Vendo casa 
com 2 dormi-
tórios, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, lavan-
deria, área de 
serviço e 2 ga-
ragens. Locali-
zada no Bairro 
Pomarosa II. 
Valor R$ 80 mil 
à vista. Fones: 
9683-3569 ou 
9211-8417.

(4) Vendo casa 
de madeira 
7x8, sala, co-
zinha, 2 quar-
tos e banheiro. 
Terreno 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 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro, área 
de serviço com 
churrasqueira, 
garagem para 
2 carros mais 
porão com 
1quarto, sala 
e cozinha jun-

Com 130m². 
Aceito nego-
ciação. Conta-
to pelo fone 54 
99963.5176, 
com Solange

(3) Vendo casa 
com 2 mora-
dia, próxima a 
antiga made-
center móveis 
em São Ro-
que. Valor R$ 
1 3 8 .00 0 ,00 . 
Aceito pro-
posta. Motivo 
outro negócio. 
Contato: 54-
9 9 2 0 5 - 3 4 6 6  
ou 54-99990-
1213 

(4) Vendo casa 
no bairro Nos-
sa Senhora 
da Saude. De 
alvenaria , 2 
pisos. No va-
lor de R$ 100 
mil, aceito car-
ro 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: 
(51)9776-9746 
ou (51) 8141-
6191.

(4) Vendo casa 
com 2 dormi-
tórios, sala, 
cozinha, ba-
nheiro, lavan-
deria, área de 
serviço e 2 ga-
ragens. Locali-
zada no Bairro 
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1 quarto, área 
de serviço, ba-
nheiro. Bairro 
Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 
9 9 9 9 1 . 9 4 5 4 
ou 992125781

(4) Alugo gara-
gem com por-
tão eletrônico 
na Rua Mar-
ques de Souza 
em frente ao 
cemitério mu-
nicipal central 
de Bento Gon-
çalves. R$ 110 
, 00 reais men-
sais. Tratar 
com Feliciano 
pelos fones: 
37014195 e 
991222343. 

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

(4) Aluga-
-se casa em 
c o n d o m í -
nio no bairro 
Progresso, 2 

quartos, sala e 
cozinha conju-
gada, espaço 
externo priva-
tivo de 7x3. 
Sem garagem, 
ambiente fa-
miliar. R$ 730 
com IPTU + 
água e luz indi-
vidual. Conta-
to: 981116604 
(vivo/whats) e 
99648.4897.

(4) Alugo po-
rão de alvena-
ria 01 quarto, 
banheiro, sala 
e cozinha con-
jugada, mo-
biliado para 
casal, rapaz 
ou moças sem 
animais, es-
tac ionamen-
to para moto. 
Caução de 
R$ 550,00, 
após R$ 
550,00 + aguá 
+luz. Fone 
para contato 
99146.2104

(4) Alugo par-
te térrea para 
casal sem fi-
lhos, com dois 
do rm i tó r i os , 
banheiro, sala 
e cozinha 
c o n j u g a d a , 
com wi-fi, ga-
ragem para 
moto, na rua 7 
de setembro, 
número 30, 
bairro fenavi-

nho. 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 
(54)3019-2531

(4) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, 
com 4 quar-
tos sendo 1 
suíte e com 
3 banheiros, 
sala e cozinha 
mobiliados, a 
casa totalmen-
te cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b i n a r . F o n e : 
54.3055-2883, 
9693-2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina 
ou Alex.

(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) Aluga-se 
casa na praia 
de IMBÉ, 
com 4 quar-
tos sendo 1 
suíte e com 
3 banheiros, 
sala e cozinha 
mobiliados, a 
casa totalmen-
te cercada e 
com monito-
ramento 24h, 
valor a com-
b i n a r . F o n e : 
54.3055-2883, 
9693-2001 ou 
9 9 9 7 - 2 8 8 3 , 
com Carolina 
ou Alex.

(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 

(1) Vendo 
casa no bair-
ro Zatt. Me-
didas 7x11m. 
Valor R$ 
1 2 0 .0 0 0 ,0 0 , 
n e g o c i á v e l . 
Contato pelo 
54 9 9991.4623 

(2) Vendo 
casa de al-
venaria, com 
03 quartos, 
02 banheiros, 
sala, cozinha, 
garagem e 
churrasqueira. 



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) 
9113-2411, fa-
lar com Rober-
to.

(4) Vendo 8 
hectares de 
terra próximo 
a barragem de 
Veranópol is. 
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) Vende-se 
terreno com 
12,5 hectares 
com duas ver-
tentes, luz e 
água de poço. 
Em Coronel Pi-
lar. 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 total 
ou parcial, na 
BR 470, próxi-
mo a vinícola 
Gran Legado 
em Garibaldi.
Valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: (54) 
3055-3113.
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de cordoalha 
de 3 fios da 
guerdau para 
parreiras tam-
bém, vendo 
junto ou sepa-
rados, valor a 
combinar, 54 9 
96810594

(2) Vendo 
mesa de es-
critório  usada, 
tampo em fór-
mica branca  
de 65x210cm, 
e gaveteiros 
de madeira 
clara, valor 
180,0 - tratar 
99197-7163 

(2) Vendo ár-
vore de natal 
montável com 
enfeites na-
talinos. Mede 
1,m, em per-
feito estado. 
Contato pelo 
54 99689.3889 

(2) Vendo 
c a d e i r i n h a 
de carro de 
bebê usada 
até 23 kg R$ 
90,00 Contato 
pelo fone 54 
99136.4078

(2) Vendo 
DVDS infan-
tis R$ 1,50 
cada. Contato 
pelo fone 54  
991462104

(2) Vendo tê-
nis unisex 
branco tama-
nho 39, em óti-
mo estado R$ 
20,00. Contato 
pelo fone fone 
54 991462104

(2) Vendo bar-
raca infantil rot 
wells pouco 
uso R$ 80,00 
Contato pelo 
fone fone 54  
991462104

(2) Aceito do-
ação de ge-
ladeira usa-
da. Fone 
991462104

(3) Aceito do-
ação de um 
v e n t i l a d o r 
para um ca-
sal de ido-
sos. Fone 54 
99146.2104

(2) 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. Conta-
to pelo fone 54 
  9 9972.1238

(4) 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

(4) Compro 
mesa de sinu-
ca. Tratar pelo 
fone 54 99955 
7550 ou 54 
3019 4569

(4) Vendo 
guarda-roupas 
de 4x2,6m. 
Preço a com-
binar (barba-
da) Contato 
pelo fone  54 
99196.3198, 
com Sr. Poleto

(3) Vendo es-
coras de eu-
calipto, diver-
sos tamanhos 
ou para le-
nha.  Contato 
pelos fones 
5499991.9454 
ou 54 
99212.5781

(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, anti-
gos para ar-
tesanato, lus-
tres! R$10,00 
cd. Contato 
com Andreia. 
Fone 54 9 
9128.2833

(4) Vendo Kart 
Cross 125cc, 
com partida 
elétrica . Motor 
Documentado.

(1) Vendo por-
tão de ferro 
em bom esta-
do, de 2,9m de 
comprimento 
e 2,05m de 
a l t u r a , c o m 

terreno no Dis-
trito de São Pe-
dro, com área 
de 2.390 m² 
pelo valor de 
R$ 120.000,00 
(negociável), 
localizado na 
Linha Pal-
meiro. Con-
tato: (54) 
996451334 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 
996451334 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. Tra-
tar pelo fone 
99993-7606

(4)  Vendo 
terreno bairro 
imigrante me-
dindo 14x34m 
final da rua. 
Valor R$ 
170 .000 ,00 . 
Fone: 9113-
2411, com Ro-
berto.

(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 
terreno Rua 
Mario Pizat-
to, bairro São 
Roque, próxi-
mo ao CNEC 
( A l t h a u s ) 
18x40m. Fone: 
9163/5752.

(4) Vende-se 
terreno, próxi-
mo a Farrou-
pilha, perto 

Freio a Dis-
co. Fonepara 
contato 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, 
mangue i ras , 
válvula. Valor 
R$ 2.800,00 
Contato pelo 
fone (54) 3454 
2920 99138 
9822 

 (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. 
Capacete de 
boa qualidade, 
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 per-
siana peque-
na com pouco 

porta auxiliar, 
fechadura e 
chave funcio-
nando. Valor 
R$ 1.000,00. 
Tratar pelo 
fone 54 9 
9184.0278

(1) Vendo ja-
nelade IPC em 
bom estado de 
0,95m de com-
primento por 
0,75m de al-
tura. Valor R$ 
200,00. Tratar 
pelo fone 54 9 
9184.0278

(1) Vendo ca-
deira giratória 
para computa-
dor. Valor R$ 
150,00. Tratar 
pelo fone 54 9 
9699.4460

(1) Vendo bi-
cicleta infan-
til. Valor R$ 
150,00. Tratar 
pelo fone 54 9 
9699.4460

(2) Vendo ár-
vore de Na-
tal montável 
com todos os 
enfeites, em 
ótimo estado, 
montada ape-
nas uma vez. 
Mede 1,2m. 
R$ 100,00 NE-
G O C I Á V E L . 
Contato pelo 
54 99689.3889

(2) Vendo es-
t a b i l i z a d o r 
para com-
putador. R$ 
30,00 Fone 
99146.2104

(2) Aceito do-
ação de ce-
lular desblo-
queado. Fone 
99146.2104

(2) Vendo 
20 folhas de 
zinco de 4,5 
metros de 
c o m p r i m e n -
to, 2 janelas 
de madeira, 
1 porta inter-
na, 1 mesa de 
5 metros de 
c o m p r i m e n -
to por 1,10 de 
largura, 1 rolo 
de arrame liso 
de 1.250 me-
tros  da guer-
dau para par-
reirais e 1 rolo 



colchões, 01 
solteiro e 01 
casal. R$ 60,00 
cada.  Contato 
pelo fone 54 
3452.2777

(4) Vendo fo-
gão 6 bocas 
Cont inen ta l , 
R$ 100,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
3452.2777
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uso. Larg. 70 
cm e com-
pr. 120 cm 
R$60,00. Tra-
tar com Moa-
cir 54 99196-
7373.

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

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

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

(2) 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) 

9 8 1 0 5 - 5 7 2 6 
ou (54) 3454-
6313 com Tia-
go 

(4) Vendo kit 
de proteção 
para skate e 
patins juve-
nil (joelheiras, 
co tove 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 quali-
dade e em óti-
mo estado- va-
lor 60,.0 - tratar 
99197-7163 

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

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

(3) Vendo mo-
nitores  de 

c o m p u t a d o r  
19 polegadas 
usados, marca 
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 foto-
gráfica digital 
usada sony cy-
ber shot 14,1 
mega pixels, 
4x zoom preta 
– valor 190,0 
tratar pelo fone 
99197-7163

(4)Vendo chur-
rasqueira de 
chão, portá-

til 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 moe-
das de R$ 1,00 
colacionáveis, 
várias edições 
limitadas. Ne-
gociável. 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 

(4)Vendo la-
vadora de 
roupas, 12kg, 
branca. R$ 
200,00. Conta-
to 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 re-
ceptor orbisat-
-esta sem o 
con t ro le -va -
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 
estado,  valor 
80,0 – tratar 
99197-7163

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

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

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

(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$150,00. Tra-
tar 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 
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 Moa-
cir 54 99196-
7373

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

(4)Vendo 2 
sacos de 20 
kg cada, de  
rejunte para 

Cumpom de desconto
Para novos assinantes

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



9206-055

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

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

-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 usado 
R$390,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9191-
5712.

(4) Vendo bal-
cão de pia + 
cuba + aé-
reo, valor R$ 
150,00. Tratar 
pelo fone: (54) 
9982-2222

(4) Vendo es-
tante cor mar-
fim semi nova, 
em ótimas 
condições. Va-
lor R$ 100,00. 
In formações 
tratar pelos fo-
nes: 54 8131-
0228 ou 54 

marca walita 
máster plus 
usado, em óti-
mo estado,  
valor 180,0 – 
tratar pelo fone 
(54) 99197-
7163

(4) Vendo te-
levisor 20 po-
legadas, usa-
do, Philips, 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-
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(2) Aulas de 
m a t e m á t i -
ca particular 
para alunos do 
primeiro, se-
gundo grau e 
universitários. 
Valor 30 reais 
a hora. Conta-
to: (54) 9969-
22236 

(3) Design de 
folders, car-
tão de visita, 
panfleto, sites, 
mídias sociais 
e vídeo. O me-
lhor preço de 
Bento Gonçal-
ves com pro-
fissional com 
mais de 10 
anos no mer-
cado. Conta-
to: (54) 9969-
22236

(4) Busco ser-
viço para tra-
balhar em lim-
peza em casa 
de família ou 
prédio. Tenho 
e x p e r i ê n c i a 
c o m p r o v a d a 
de quatro anos 
de trabalho. Te-
nho carteira AB 
e moto.  Con-
tato pelo (54) 
9 9 6 5 9 3 1 1 2 
com Jackeline.

com nota fis-
cal. Valor R$ 
600,00. Tratar 
pelo fone 54 
9 9 9 9 9 . 8 1 9 1 
com Moacir

(4) 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 acti-
ve  -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, 

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

(4) Ofereço-
-me  para tra-
balhar como 
dog walker nos 
seguintes bair-
ros: Planalto, 
São Bento, 
Licorsul, Vila 
São Francisco, 
Centro, Cidade 
alta, Zatt, Bor-
go, Humaitá. 
Possuo mais 
de 15 anos de 
e x p e r i ê n c i a 
com cuidados 
e tratamentos 
com cães. Pre-
ço acessível.  
Fone contato 
54 98133-8905 

(4) 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-

(1) Vendo ge-
ladeira Eletro-
lux. Valor R$ 
650,00. Tratar 
pelo fone 54 9 
9699.4460

(1) Vendo la-
vadora de rou-
pas Consul, 
5kg, cor bran-
ca. Valor R$ 
350,00. Tratar 
pelo fone 54 9 
9699.4460

(2) Vendo TV 
20 pol. 100,00. 
Tratar com Mo-
acir Fone: 54 9 
9196 7373 

(3)  Vendo 
lavadora de 
roupas Eletro-
lux, 15kg, em 
bom estado, 

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

bilitação cas-
sada, do teste 
de bafômetro, 
e da suspen-
são do direi-
to de dirigir, 
e multas em 
g e r a l . Tr a t a r 
fone 54 99606 
1708.

(2) Criação/
m a n u t e n ç ã o 
de sites e redes 
sociais. Valo-
res diferencia-
dos! Confira no 
54 99689.3889 
(whats)

(4) Cuido de 
pacientes ido-
sos, dia e noite 
no hospital, 15 
anos de expe-
riência, 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

(4) Criação 
de logotipos 
a partir de R$ 

(4) Vendo 
D o b e r m a n . 
Fêmea, 28 
meses,cor pre-
ta, pura, va-
cinada, pais 
no local.R$ 
1.200,00, fa-
cilito. Conta-
to pelo fone 
5499999.6127

(2) Cuidado-

ra/babá de 
animais de 
e s t i m a ç ã o . 
Brinco, levo, 
pra passear, 
alimento, faço 
c o m p a n h i a . 
Arredores dos 
bairros Fá-
tima, Santa 
Helena, Santa 
Marta. Conta-
to pelo fone 54 
98427.4118

piso e azulejo, 
portokol, bege 
claro, valor to-
tal 50,0 – tratar 
pelo fone (54) 
9 9 1 9 7 - 7 1 6 3 



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.

domésticos, in-
teressadas en-
trar em contato 
pelo endereço 
Rua Plauto de 
Abreu N:121 
bairro San-
to Antão falar 
com Simone.

(4) Fisiotera-
pia domiciliar 
ratamento de 
lesões trauma-
to ortopédicas, 
pós-operató-
rios, complica-
ções respirató-
rias, pediatria 
e geriatria. Re-
alize seu tra-
tamento sem 
precisar sair de 
casa! contato: 
91258582.

(4) Faço servi-
ço de pedrei-
ro, azulejista, 
obras em ge-
ral. Tratar com 
Erni pelo fone 
(54) 9957.1881

(4) Faço servi-
ços elétrico e 
em geral, além 
de hidrosanitá-
rio e instalação 
e manutenção 
de ar condi-
cionado. Falar 
com Delvacir 
Santos. Fone: 
(54) 9663-8905 
ou (54) 9675-
3507.

(4) Cuidadora 
de idosos, pes-
soa com expe-
riência na fun-
ção, falar com 
Rejane pelo 
fone: 3452-
9458 ou 9155-
6095. Prefe-
rência na parte 
da noite.

(4) Cuido de 
crianças na mi-
nha residência, 
casa cercada, 
segura, mui-
tos brinquedos 
como escorre-

sas de família. 
Entrar em con-
tato pelo (54) 
9 9 9 9 6 0 6 3 

(4) Faço lim-
peza comer-
cial, todos os 
dias da se-
mana. Tratar 
pelo fone: (54) 
9969-6433, fa-
lar com Fabie-
le.

(4) Leciono 
Ingles para 
reforço ou au-
las particula-
res em geral. 
Tratar pelos 
telefones: 54 
84479831 e 
54 99393659 
(4) Faço faxi-
na geral, con-
tato pelo fone: 
9999-6063

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

50,00. Geren-
ciamento de 
conteúdo de 
redes sociais, 
valor mensal 
a partir de R$ 
50,00.Contato 
pelo whats 54 
9 9689.3889 
ou 54 9 
9931.0040

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

( 4 ) P r o c u r o 
vaga como 
cuidadora de 
idosos, com 
exper iênc ia . 
Acompanhante 
a noite. Falar 
com Clair (54) 
9 9 6 8 0 - 7 7 9 6 
ou (54) 98109-
1613

(4)Ofereço tra-
balho como 
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(1) Cuidadora 
de idosos no 
período da noi-
te. Contato pelo 
54 9 9172.2224

(1) Procuro  
emprego como 
Auxiliar de co-
zinha, tenho 
conhecimento 
na área, mas 
não tenho ex-
periência com-
provada, mas 
bastante vonta-
de de aprender. 
Interessados 
entrar em con-
tato com JOSÉ, 
pelo fone 54 
99130.2533.

(1) Procuro 
vaga de açou-
gueiro ou au-
xiliar de açou-
gue, possuo 
e x p e r i ê n c i a 
na área. Inte-
ressados en-
trar em conta-
to com JOSÉ 
LUÍS, pelo fone 
54 99130.2533

 (3) Faço faxi-
na comercial 
e residencial, 
tenho refe-
rências. Valor 
R$50,00 por 8 
horas Telefo-
ne: (54)98133-
8905 

(3) Ofereço-me 
para cuidar de 
crianças à do-
micílio, período 
integral, noite 

diarista, babá e 
cuidadora em 
hospital. Con-
tato pelo fone 
99311492

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

( 4 ) O f e r e ç o 
aulas particu-
lares de mate-
mática. Con-
tato pelo fone: 
99677- 3468

(3) Presto ser-
viços de jardi-
nagem. Fone 
99810719 com 
Eder

(4) Procuro 
serviço como 
pedreiro, en-
canador, pin-
tor ou parte 
de serviços 

e finais de se-
mana. Tenho 
referências e 
expe r i ênc ia . 
Contato (54) 
98133-8905 

(3) Sou Cuida-
dora de Idoso, 
tenho disponi-
bilidade para 
morar e finais 
de semana, 
possuo c.n.h. 
Mais de 30 
anos de experi-
ência. Tel (054) 
99602-8821 

(3) Faço faxi-
na no perío-
do da manhã. 
Contato pe-
los fones 54 
99999.9429 ou 
54 99999.8191

(4)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  

(1) Procuro 
vaga para tra-
balhar no lito-
ral na área de 
açougue ou 
cozinha. Inte-
ressados en-
trar em conta-
to com JOSÉ 
pelo fone 54 
99130.2533.

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

(4) Porcuro 

gerais. Qual-
quer horário. 
Contato: (051) 
9 9 5 6 2 - 2 1 6 0 
Volmir ou (54) 
9 9 6 6 9 - 2 0 0 1 

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

(4) Faço digita-
ção e formata-
ção de traba-
lhos de acordo 
com as normas 
específicas da 
ABNT. Tratar 
pelo fone: (54) 
9 1 9 6 - 0 3 5 7 
ou (54) 9706-
7250.

(4)Procuro em-
prego de faxi-
neira em escri-
tório, escadaria 
de prédio e ca-

(4) Alugo brin-
quedos infantis 
(cama elástica, 
piscina de boli-
nhas, pebolim, 
escorregador, 
gangorra, ho-
ckey) e máqui-
na de algodão 
doce. Tratar 
9119.6069

(4) Procuro ser-
viços como co-
zinheira, auxi-
liar de cozinha, 
vendedora ou 
de limpeza em 
geral. Tratar 
pelo telefone 
54 9705-1365, 
com Itamar

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

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

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

(4) Faço servi-
ço de faxineira, 
tratar 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 
experiência em 
serviços gerais 



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) Experiência 
com faxinas de 
escritórios, sa-
las comercias. 
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 

Rita, casa cer-
cada, segura, 
mtos brinque-
dos, refeições 
s a u d á v e i s . 
Venha confe-
rir. Contato 54 
99993.8337 

(4) Procuro 
emprego de 
cuidadora, pos-
suo referências 
e experiência 
de mais de 20 
anos. Além de  
Bento Gonçal-
ves, também 
posso 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 re-
ferências e ex-
periência. Para 
serviços gerais. 
Entrevistas se-
gundas à tarde 
e sábados, das 
11h às 14h, na 
Rua Plauto de  
Abreu, núme-
ro 121 - Bairro 
Santo Antão 

(4) Procuro-
emprego de 
faxineira e /ou 
babá, tenho 
experiência em 

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  

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

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

(4) Cuidamos 
de crianças, 
bairro Santa 
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(2) Vendo Xsa-
ra Picasso, 
ano 2002, 2.0, 
completa, cor 
prata, bancos 
de couro, mui-
to inteira. Va-
lor 13.800,00. 
Contato pelo 
f o n e ( 5 4 ) 
98108.3514

(2) Vendo 
Fiesta 2001, 4 
portas, com ar-
-condicionado 
e rádio. Valor 
R$ 8,700.00. 
N e g o c i á -
vel. Contato 

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 n e 
1.6 2017 com-
pleto de tudo 
com GPS. Car-
ro 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 Es-
cort Hobby 
1995. Contato:  
54 99978.9330 

(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 9972.2275 

(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 nego-
ciar pelo fone: 
91160502 com 
Willian

(4) Ranger 
XLS 4x2, 2004, 
cinza peroli-
zada, Gabine 
dupla. Tra-
tar pelo fone: 

9 9 9 7 . 9 0 0 2 

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

(4) New Fiesta 
Sedan 2011, 
i m p e c á v e l , 
grafite, 7airba-
gs, ABS, ban-
co em couro, 
trio elétrico, ar, 
direção, comp. 
De bordo sen-
sor de esta-
c ionamento, 
revisão na 
concessioná-
ria. 59 mil km, 
R$ 37.900,00. 
Fone: 54 
9 1 2 0 . 9 3 6 2 

(4) Santana 
1999 2.0 com-
pleto, carro im-
pecável. 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. Impe-
cável, valor 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 
c o n d i c i o n a -
do, ar quente, 
cd player, de-
sembaçador 
traseiro, dire-
ção hidráulica, 
rodas de liga 
leve, travas 

cuidar de ido-
sos, mercados, 
lojas. Fone 
para contato: 
54 99668 .7818

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

(4) Cuidadora 
de idosos. Ho-
sitalar, dia e 
noite. 15 anos 
de experiência 
em Bento Gon-
çalves. Conta-
to com Juraci 
54 99912.7064 

(4) procuro em-
prego como 
cuidadora de 
idosos, de se-
gunda a sexta-
-feira, possuo 
r e f r ê n c i a s . 
fone: 96830987 

(4) Procuro em-
prego de diaris-
ta no goretti ou 
cidade alta em 
casa de famí-
lia ou empre-
sas na parte da 
tarde ou posso 
fazer o traba-
lho em casa. 
tratar pelo 
fone: 96150116 

pelo fone 54 
99963.5176

(2) 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. 

(4) 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-
9 9 8 4 2 . 7 3 5 8 
com  Jacó 

(4) Voyage 
C o m f o r t l i -
ne 1.6 2017 
completo de 
tudo com GPS 
carro com 
26000 km fone 
999721338

(4) Vendo Uno 
Fire 2007, cor 
azul. Tratar 
pelo fone 54  
99955.7550 ou 
54 3019 .4569 

(4) Vendo 
Escort, ano 
2000, direção 
hidráulica, ar 
c o n d i c i o n a -
do, 04 portas, 
IPVA e seguro 
2017 pagos, 
carro de proce-
dência. Valor 
R$ 9.900,00. 
C o n t a t o 
pelo fone 54 
98121.6762 ou 
54 3453.9133 
com Erny 

(4) Ven-
do Clio 1.0 
2011/2012 /4 
portas/43.000 
km/única dona 
R$ 18.500,00. 

(4) procura-se 
dama de com-
panhia que fi-
que dia e noite. 
tratar pelo fone: 
3 4 5 2 . 4 7 1 7 

(4) procuro 
cabe le i re i ra , 
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 expe-
riência de 15 
anos no comér-
cio, financeiro 
e caixa, tam-
bém cuido de 
idosos e crian-
ças. horário co-
mercial, tratar 
pelo fone: 54 
9967-2581 ou 
91882395

(4) empresa 
procura me-
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com 165m², 
ótima locali-
zação. Falar 
direto com o 
propr ietár io . 
Fone: (54) 
9905-5057.

(4) Vendo sala 
comercial mas 
também pode 
ser moradia. 
Com 92m², 
bairro Zatt. Va-
lor a combinar. 
Maiores infor-
mações tratar 
pelo fone: (54) 
9 2 3 6 - 3 3 8 5 . 

(4) Vende-se 
uma loja de 
a c e s s ó r i o s , 
junto ao ataca-
do Desco (an-
tigo 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 eletrô-
nica, desem-
baçador trasei-
ro, ar quente, 
rodas liga leve 
e 4 pneus no-
vos. 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 ver-
melha, ano 
1997. Valor R$ 
8.500,00. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9170-
8696, falar 
com Ademar. 

(4) Vende-se 
Opala/ Cara-
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(2) Alugo sala 
comercial de 
50 m² em óti-
mo ponto no 
bairro Licorsul. 
Valor a com-
binar. Tratar 
com Moacir 
Fone: 54 9 
9196 7373

(4) Alugo peça 
com 120m² 
para pequena 
empresa ou 
depósito. Bair-
ro Ouro Verde. 
Contato pe-
los fones: 54 
9 9 9 9 1 . 9 4 5 4 
ou 54 
99212.5781

(4) Alugo sala 
comercial tér-
rea, no Bair-
ro 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 Cata-
rina. Tratar 
com Moacir 54 
99196-7373

(4) Alugo quar-
tos individuais 
com água e 
luz inclusos. 
Tratar pelo 
fone 54 999 
55 7550  ou 54 
3019 4569

(4) Procuro 
quarto indi-
vidual para 
solteiro, pro-
ximidades do 
centro. Conta-
to pelo fone (54) 
9 9 9 8 4 . 0 7 9 3 
com Leomar 

( 4 ) A l u g o 
quarto para 
mulher, R$ 
300,00 inclu-
so água, luz e 
gás. No bairro 
Universitário. 
Interessadas 
entrar em con-

(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 nova 
com 80mts 
quadrados e 
registro habi-
te-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 lo-
calizada na rua 
Saldanha Ma-
rinho. Terrea 

tato 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 quar-
to mobiliado 
em aparta-
mento no cen-
tro, internet, 
TV a cabo, 
cozinha, sala 
e lavanderia,  
para rapazes. 
Tratar pelo 
fone: 9995-
1099 ou (54) 
9105-9977.

(4) Procuro 
rapaz que tra-
balhe e/ ou es-
tude para divi-
dir aluguel em 
apartamento 
semi mobilia-
do no bairro 
Humaitá. Tra-
tar pelo fone: 
(54) 9608-
9105.

(2) Vendo pon-
to comercial 
( l a n c h e r i a ) 
com mais de 
30 anos de 
funcionamen-
to em Garibal-
di, na Avenida 
Independên-
cia. Tratar 9 
96515188.

(4) Vendo loja 

elétricas, vi-
dros verdes, 
vidros elétricos 
e alarme. IPVA 
pago. Valor 
R$ 24.000,00. 
Tratar pelo fo-
nes: (54) 9178-
1426 ou (54) 
9 6 3 4 - 0 3 7 6 . 

(4) Corsa su-
per, 1997, 4 
portas, com-
pleto menos 
direção, em 
bom esta-
do. Valor R$ 
8 . 1 0 0 , 0 0 . 
Tratar pelo 
fone: (54) 
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 pelos fo-
nes:(54) 3452-
4607 ou (54)

m 8117-0424. 

(4)Vendo Fus-
ca Ano 80. 
Motor 1.300L 
com 86mk ori-
ginal, mecâni-
ca boa, nunca 
bateu, liso de 
lata, bom esta-
do. Cor Bran-
ca, interior 
marrom. 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, vi-
dro e trava elé-
trica, limpador 
traseiro, chave 
reserva, cd, 
veículo bom 
estado na cor 
prata. Tratar 

com Vinícius 
pelo fone (54) 
3 4 5 1 - 7 5 7 8 . 

( 4 ) V e n d o 
D.20 ano 92. 
Cor vermelha 
R.LL. Dire-
ção hidraú-
lica, nunca 
bateu, lisa de 
lataria. Valor 
R$ 30,000,00. 
Estudo tro-
ca de menos 
valor, de pre-
ferência Pa-
rati ou Palio 
W e e k e n d . 
Fone: (54) 
99962 -0108 

(4) Vendo novo 
Uno 2012 Vi-
vace, com di-
reção hidráu-
lica, vidros e 
travas elétri-
cas e com 30 
mil km. Valor 
R$ 26.000,00. 
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 

na rua Salda-
nha Marino, no 
centro de Be 
to, excelente 
loca l i zação , 
aluguel bai-
xo, excelente 
faturamento, 
valor a com-
binar. Tratar 
pelo fone: (54) 
9196-5195.

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

(4) Vende-se 
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 pro-
posta. Conta-
to: 99846982, 
com Milton.
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O empreendimento Horus re-
sidencial foi pré-lançado na manhã 
desta terça-feira (14), marcando a 
chegada da incorporadora MGF, de 
Nova Prata, em Bento Gonçalves. A 
Allmax é parceira do projeto, assim 
como a Caixa Econômica Federal.

Para o diretor da Allmax, Car-
los Augusto Farina, as condições 
de compra estão especiais e ao al-
cance da população. “Estamos com 
as negociações abertas, recebendo 
algumas propostas. Temos certeza 
que será um sucesso”, comentou.

O engenheiro civil e sócio-
-proprietário da MGF, Guilherme 
Tagliari, ressaltou o crescimento 
da incorporadora, que possui onze 
anos de trajetória e está presente 
em várias cidades da Serra Gaúcha, 
nas quais foca em projetos resi-
denciais.

“Nós vamos apresentar a MGF 
para Bento Gonçalves, trazendo 
a nossa referência de qualidade. 
Estamos preparados para os desa-
fios a serem enfrentados no muni-
cípio”, discursou, agradecendo o 
apoio do pai, Mauro Tagliari.

A arquiteta Carolina Pandolfo 
foi a responsável por apresentar 
o Horus, destacando a localização 
(bairro Humaitá, a três minutos do 
centro), a arquitetura diferenciada 
com elevador, quatro andares de 
garagem fechadas e dez andares e 
apartamentos com  sacada aberta 
e churrasqueira.

“O Horus tem excelente loca-
lização e muita qualidade. Nós da 
MGF, estamos muito orgulhosos”, 
comemorou. A arquiteta, que tem 
pós-graduação em gestão de pro-
jetos, salientou que quem comprar 
uma unidade terá a possibilidade 
de acrescentar alguns toques pes-
soais na composição e incluir na 
negociação alguns confortos.  

No lançamento do projeto da 
incorporadora cuja obra deve ter 
a conclusão em 2018, ainda esti-
veram presentes o secretário de 
desenvolvimento econômico de 
Bento Gonçalves, Silvio Pasin, que 
destacou a chegada da incorpora-
dora em uma cidade em progresso 
e da gestora da Urbvias, Raquel 
Vieira.

A MGF
A MGF, que tem sede em Nova 

Prata, é especialista em alvenaria 
estrutural, também chamada de 
alvenaria/parede portante, que 
exige planejamento e profissionais 
qualificados. Além disso, recebe a 
certificação ISO 9001, que define 
os requisitos para implantar o sis-
tema de qualidade. 

Facilidades
As parcelas para adquirir uma 

unidade partem de R$ 600,00 com 
baixo valor de entrada e condições 
especiais de negociação, possibili-
tando o uso do FGTS para subsídio 
entre outras opções como o parce-
lamento.

Para mais informações, o plan-
tão de vendas da Allmax fica na 
Rua Senador Joaquim Pedro Salga-
do Filho, 254, no bairro São Bento.

Incorporadora MGF chega a Bento com 
pré-lançamento do residencial Horus
Com uma década de confiabilidade em obras na região, a empresa lançou o primeiro de quatro investimentos previstos até 2018

Mauro Tagliari, Carolina Pandolfo, Guilherme Tagliari, Arthur Tagliari, Raquel Vieira e Carlos Augusto Farina, comemorando o pré-lançamento

Horus fica a três minutos do Centro e tem facilidades de compra

Secretário do Ipurb Vanderlei Mesquita, Secretario de Desenvolvimento Econômico, 
Silivio Pasin, Ildoino Pauletto, Guilherme Tagliari e Cariolina Pandolfo

Esuipe Allmax já está com plantão de vendas
Equipe Urbvias e Allmax, Raquel Vieira, Franciele Passaia, Francieli Boni, Juliana 
França, Tãnia Steil, Carla Gancedo, Ângela Mauer Camargo
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Apesar da queda do Produto In-
terno Bruto (PIB) do Rio Grande do 
Sul,  que apresentou variação negati-
va (-4,6%) em 2015 (após ter diminuí-
do 0,3% em 2014), o Estado manteve 
a quarta posição na economia nacio-
nal. Os dados foram divulgados nesta 
quinta-feira (16), pela Fundação de 
Economia e Estatística.

 Em 2015, a queda foi maior que 
a verificada no País (-3,5%), tendo atin-
gido R$ 381,99 bilhões. Mesmo as-
sim, aumentou a sua participação no 
PIB nacional para 6,4%, frente os 6,2% 
de 2014. O desempenho, em volume, 
do PIB foi determinado pela queda da 
indústria e dos serviços, de 10,8% e 
3,7% respectivamente. Já a agropecu-
ária teve crescimento de 9,5%.

O desempenho da indústria é 
explicado pelo comportamento da in-
dústria de transformação (-12,7%), da 
construção civil (-7,0%) e da extrativa 
(-3,0%), enquanto a atividade de ele-
tricidade, gás e água (0,0%) se mante-
ve estável. A retração do setor de ser-
viços ocorreu em todas as atividades, 
mas a queda de 9,4% do comércio é 
mais sensível.

Valor Adicionado Bruto e 
remunerações

A estrutura do Valor Adicionado 
Bruto (VAB) dos grandes setores man-
teve-se relativamente estável, com a 
agropecuária e os serviços variando 
positivamente um ponto percentual 
entre 2014 e 2015, 9,3% para 9,4% e 
67,3% para 67,4% respectivamente.  A 
atividade com maior crescimento na 
participação do VAB foi a de eletrici-
dade e gás, água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos e descontami-
nação, passando de 1,2% para 2,0% de 
2014 para 2015. Já a atividade que 
teve a maior queda na participação 
foi a da indústria de transformação, 
que tinha 16,8% em 2014 e foi para 
16,3% em 2015.

A participação do VAB do Rio 

Apesar de queda, PIB gaúcho se 
mantém na quarta posição na 
economia nacional
Dados divulgados pela FEE apresentam crescimento da agropecuária

Grande do Sul no total do Brasil, 
em 2015, foi de 6,5% contra 6,2% em 
2014. A principal contribuição para 
esse ganho de participação vem do 
VAB da agricultura do Estado, que, 
em 2015, teve uma participação de 
13,6% no VAB da agricultura do Brasil, 
um ponto percentual a mais que em 
2014.

Em 2015, no Estado do Rio Gran-
de do Sul, observou-se uma queda 
na participação das remunerações na 
renda, tendo esta representado 43% 
em 2014 e 42,3% em 2015. A partici-
pação dos impostos na renda caiu de 
14,1% em 2014 para 13,4% em 2015. 
Por sua vez, o somatório entre o ex-
cedente operacional bruto e os ren-
dimentos mistos elevou sua participa-
ção na renda, passando de 42,9% em 
2014 para 44,3% em 2015. Quando 
comparados com o resto do País, os 
componentes da renda da economia 
gaúcha não apresentaram grandes va-
riações.

Observou-se uma relativa cons-
tância na participação das remunera-
ções do Estado em relação às remune-

rações do Brasil (6,1% em 2014 e 6,0% 
em 2015). Os impostos apresentaram 
comportamento semelhante, sendo 
que, em 2014, os impostos líquidos 
de subsídios do RS corresponderam 
a 5,9% dos impostos do País, e, em 
2015, a correspondência foi de 5,7%.

PIB per capita 
Em 2015, o PIB per capita do Rio 

Grande do Sul foi de R$ 33.960,36, 
sendo 15,8% maior que o PIB per capi-
ta nacional, que atingiu R$ 29.326,33. 
Entre as unidades da Federação, o RS 
iniciou, em 2002, na quinta posição, 
sendo seguido pelo Paraná. Em 2005 
e 2006, o RS passou para sexto lugar 
e, em 2007 e 2008, para sétimo.

Entre 2009 e 2011, o Estado vol-
tou a ocupar a sexta posição e, em 
2012 e 2013, voltou a ficar em sétimo 
lugar, perdendo posição para o Para-
ná. Contudo, em 2014, o RS retomou 
o sexto lugar, seguido pelo Espírito 
Santo. Em 2015, o RS voltou a apre-
sentar o quinto maior PIB per capita 
entre os estados, posicionando-se à 
frente do Paraná e atrás de Santa Ca-
tarina.

A chuva deve chegar com força 
neste final de semana. Após dias de 
sol e tempo seco, índice pluviométrico 
deve passar dos 100 mm em apenas 
dois dias. Nesta sexta-feira, deve cho-
ver forte na Serra Gaúcha, amenizando 
a sensação de abafamento. As mínimas 
devem ser de 16° e as máximas não pas-
sam dos 25°. O sábado também será de 
tempo nublado, com chuva intensa no 
período da tarde. O domingo deve ser 
de sol e tempo seco, com mínimas de 
8° pela manhã e as máximas não pas-
sam dos 26°.

Temperaturas acima dos 30°
As temperaturas passaram dos 

35°C na quarta-feira em Porto Alegre, 
em um feriado de Proclamação da Re-
pública que teve céu aberto e tempo 
firme, conforme o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet). Na terça-feira 
(14), as máximas chegaram aos 30°C.

A elevação da temperatura ocor-
reu por conta dos ventos do Norte que 
ganham força e sopram de forma mo-
derada, deixando a sensação térmica 

Final de semana de chuva forte na Serra Gaúcha
Índice pluviométrico deve superar os 100 mm em apenas dois dias

elevada. A terça-feira foi marcada por 
sol forte em Porto Alegre. As máximas 
ficaram na casa dos 30°C, o terceiro dia 
mais quente da primavera.

Novembro de pouca chuva
Após um longo período de chuvas 

em toda a metade sul do Rio Grande do 
Sul, que comprometeu muito o plantio, 
algumas áreas ainda não finalizaram o 
trabalho. As próximas semanas serão 
de tempo mais aberto e com possibi-
lidade de finalização do serviço. Entre-
tanto, no final desta semana, entre a 
sexta (3) e sábado (4), a passagem de 
uma frente fria sobre o Rio Grande do 
Sul deixa o tempo instável e com possi-
bilidades de pancadas de chuva.

Entretanto, os volumes previstos 
não serão tão altos como vinham sen-
do registrados nos últimos dois meses. 
Assim, com o tempo aberto ao longo 
de toda essa semana, os produtores te-
rão uma boa janela de plantio. A previ-
são é do Instituto Climatempo, em seu 
boletim semanal especialmente produ-
zido para o Instituto Rio Grandense do 

Arroz (Irga).
A tendência para todo o mês de 

novembro é de tempo mais aberto e 
com pouca possibilidade de chuvas 
generalizadas. Apenas podem ocorrer 
passagens rápidas das frentes frias, 
mas nada que possa inviabilizar a cul-
tura ou trazer mais prejuízo ao setor.

A Petrobras anunciou nesta 
quinta-feira,16, no Rio de Janeiro, 
que a partir desta (sexta-feira), re-
duzirá os preços da gasolina e do 
diesel nas refinarias em todo o país. 
Segundo nota divulgada pela em-
presa, o diesel terá redução de 1,3%, 
enquanto a gasolina cairá 0,38%.

No sobe e desce dos preços dos 
dois produtos nas refinarias, em sin-
tonia com a nova política da estatal 
de acompanhar as oscilações dos 
preços das duas commodities no 
mercado internacional – onde os 
aumentos e redução são quase que 
diários – esta é a sexta queda de 
preços anunciada pela Petrobras so-
mente este mês para o óleo diesel.

Desde o último dia 1º, o diesel 
cobrado nas refinarias fecha os pri-
meiros 17 dias do mês com queda 
acumulada de preços de 1,3%.

Com quatro reduções e sete 
altas desde o último dia 1º, a gaso-
lina, com a queda anunciada para 
esta sexta-feira, fecha o mesmo pe-
ríodo com alta acumulada de 3,7% 
nas refinarias.

Nova política de preços 
começou em junho

Preço da gasolina deve ter queda 
nesta sexta-feira
Petrobras reduz nesta sexta-feira preços da
gasolina e diesel nas refinarias

A nova política de preços adota-
da pela Petrobras foi anunciada em 
30 de junho. Naquela dia, a estatal 
informou que os reajustes teriam 
mais frequência e poderiam até ser 
diários, dependendo das oscilações 
do preço do produto no mercado 
externo.

Aprovadas pela diretoria exe-
cutiva, as alterações objetivam dar 
maior autonomia para a área técni-
ca de marketing e comercialização 
da estatal visando realizar ajustes 
nos preços, que podem mudar a 
qualquer momento, desde que os 
reajustes acumulados por produto 
estejam, na média Brasil, dentro de 
uma faixa determinada (-7% a +7%), 
respeitando a margem estabeleci-
da pelo Gemp (Grupo Executivo de 
Mercado e Preços).

No entendimento da Petrobras, 
com a revisão anunciada, a nova 
política de preços permitiria maior 
aderência dos preços do mercado 
doméstico ao mercado internacio-
nal no curto prazo e possibilitaria 
competir de maneira mais ágil e efi-
ciente, recuperando parte do mer-
cado que a empresa vinha perdendo 
para os derivados importados.

Com quatro reduções e sete altas desde o último dia 1º, a gasolina, com a queda anunciada 
para esta sexta-feira, fecha o mesmo período com alta acumulada de 3,7% nas refinarias

Com projeto batizado de “Magni 
Brigde II”, Camila Gelain Mascarello, 
Fabiana Tessari, Marcelo Bortolotto, 
Patrícia Bieseck e Rafael Menegat, 
acadêmicos do curso de Engenharia 
Civil da Universidade de Caxias do 
Sul, orientados pelo professor Luciano 
Zatti, conquistaram o primeiro lugar na 
terceira edição da Competição Estudan-
til de Pontes de Bambu, realizada pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos) em 10 de novembro. Além 
de troféu e medalhas de ouro, a equipe 
recebeu menção honrosa e uma calcula-
dora HP Prime para cada participante.

Os estudantes foram orientados a 
projetar e construir um modelo em es-
cala reduzida de uma ponte, a partir da 
união estratégica de palitos de bambu, 
com formato livre. Durante a competi-
ção acadêmica, as equipes deveriam ser 
responsáveis pela execução da ponte 
desde a concepção do projeto, passan-
do por todas as etapas de fabricação.

Conforme o professor Luciano Zat-
ti, a atividade foi útil para desafiar os 

Estudantes de Engenharia Civil
vencem competição de construção 
de pontes de bambu
Projeto foi premiado em atividade que reuniu 
estudantes de Instituições de Ensino Superior 
do Rio Grande do Sul, no dia 10 de novembro

estudantes e complementar a formação 
acadêmica. “Nossos alunos aplicaram 
os conhecimentos de engenharia de 
estruturas e construções, desenvolvi-
dos durante a graduação, e com êxito 
e eficiência alcançaram os melhores re-
sultados”.

Nesta edição, a Competição Estu-
dantil de Pontes de Bambu, destinada 
aos acadêmicos de Engenharia Civil de 
Instituições de Ensino Superior no Esta-
do, teve a participação de 23 projetos 
acadêmicos.

Além de troféu e medalhas de ouro, a 
equipe recebeu menção honrosa e uma 
calculadora HP Prime 
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A tentação de receber um produ-
to gratuito aumenta as chances das 
pessoas caírem em golpes virtuais. Na 
onda de campanhas reais, como as fei-
ta pelo Boticário, criminosos têm ela-
borado algumas mensagens focadas no 
Natal e nas férias de fim de ano. Elas 
prometem brindes a quem participar 
de uma suposta pesquisa online e até 
mesmo passagens aéreas gratuitas.

“No caso da suposta promoção do 
Boticário, o link direciona para um site 
no qual a pessoa responde a um ques-
tionário. Depois aparece um aviso no 
celular e, ao clicar nele, um programa 
é baixado e o golpista pode ter acesso 
ao aparelho. Muitas vezes, o usuário é 
direcionado a uma página em que pre-
cise preencher dados pessoais e bancá-
rios”, explica o desenvolvedor de sites 
Julio Cesar de Azeredo.

As duas situações são uma nova 
modalidade de um velho golpe que já 
vem sendo aplicado há alguns anos.

Azeredo alerta que esses sites fal-
sos são criados de forma que se pare-
çam com os sites originais. “Às vezes 
até de forma simples, somente com o 
logo da empresa, por exemplo. Pelo 
que eu vi daquele site das passagens 
da Gol era um site simples. Hoje ela já 
foi desabilitada, porque gerou muita 
repercussão e o dono do site colocou o 
mesmo para redirecionar para a página 
oficial da companhia aérea”, comenta.

Nesta segunda-feira, a equipe de 
reportagem da Gazeta verificou uma 
mensagem recebida via WhatsApp que 
dizia: “Hey, Natal chegou e a oBotica-

Focando em natal e férias de fim de ano, golpistas 
criam promoções falsas em nome de grandes marcas
Divulgado através de grupos de Watsapp, sites pedem dados bancários e pessoais, induzindo a vítima a baixar aplicativos infectados

rio esta presenteando você com um Kit 
Natal com um perfume é um creme de 
pele, para pegar seu kit acesse o site 
oficial da oBoticario: http://www.pega-
ragora.top/oboticario”. A começar, a 
mensagem tem vários erros de portu-
guês, como “é”, no lugar de “e”, além 
de faltar espaço entre “o” e “Boticario” 
(também escrito errado, sem acento). 
Ao tentar entrar no site, o que se viu, 
no entanto, foi uma promoção realiza-
do pela marca concorrente, a Natura, o 
que significa que um novo golpe pode 
estar sendo viralizado.

Outros tipos de golpes
O desenvolvedor ainda explicou 

outros tipos de golpes virtuais. “Mui-
tas vezes têm anúncios de produto no 
Facebook, como se fossem de grandes 
marcas, como Casas Bahia, Americanas 
e Submarino. Daí quando entra no site 
ele se parece identifico ao original”, 
alerta.

Azeredo cita o caso de um ami-
go que viu um link que anunciava um 
aparelho de celular, modelo iPhone 6s, 
por R$ 800 e perguntou-lhe se ele po-
deria verificar se era verdadeiro. “Era 
um site igual das casas bahia, com o 
mesmo layout. Fui buscar qual seria 
o tipo de golpe e identifiquei que o 
pagamento só poderia ser feito por 
boleto. Ou seja, o criminoso comprou 
algo nas casas Bahia, gero um boleto 
pro pagamento do produto e colocou 
nesse site como sendo o boleto pro 
iPhone”, relata. “Nesse caso era o bole-
to real mesmo, como se eu comprasse 

um fogão nas Casas Bahia mas ao invés 
de pagar o boleto do fogão, crio uma 
página falsa e coloco esse mesmo bo-
leto para uma vítima pagar”.

Como se protejer
O desenvolvedor indica que as 

pessoas sempre desconfiem do domí-
nio dos sites. “A GOL, uma empresa 
grande e por atuar em território brasi-
leiro, provavelmente não teria um site 
com a extensão ‘.com’. O que se espe-
ra é que grandes empresas brasileiras 
tenham sites com extensão ‘.com.br’. 
Isso não é regra, mas é mais comum. 
Outra coisa, no caso do Boticário, o 
nome do site não é bem parecido com 
o nome do site oficial da empresa”, 
avisa.

Azeredo indica que, em caso de 
dúvidas, o nome da empresa deve ser 
buscado no Google, para averiguar se 
é de fato o site oficial. “Há também 
a utilização de subdomínios. Naquele 
exemplo da Casas Bahia, o domínio 
era algo como ‘casasbahia.blackfriday.
com.br’, que pode enganar mais. Nes-
se caso, o domínio é ‘blackfriday.com.
br’ e o subdomínio ‘casasbahia’. Todo 
mundo q tem um site pode fazer esse 
subdomínio”, acrescenta. “A grande 
maioria de sites de empresas grandes 
e que vendem, têm um certificado SSL 
e para ter isso é preciso pagar, por 
isso golpistas não vão ter. Você pode 
identificar se um site tem SSL vendo na 
barra onde coloca a URL. Se tiver uma 
bandeira verde do lado, quer dizer que 
tem o certificado”.

A medida, no entanto, é mais di-
fícil de ser vista pelo celular. “Nesses 
casos, sites começando com ‘HTTPS://’ 
têm o certificado, já se iniciam  com 
‘http://’ não têm. Isso vale mais para 
sites de empresas grandes e famosos, 
para os demais isso não é bem uma 
regra”. Por fim, o profissional alerta 
para sempre se ter ter cuidado com opi 
niões na internet.

Página que direcionava para site falso do Boticário, agora promete brinde da Natura

CNH gratuita e kit grátis por causa do Natal são algumas falsas promessas

Para tentar dar credicibilidade, golpistas criam falsos comentários positivos sobre a 
promoção

O site avisa que para ganhar é preciso 
compartilhar com dez amigos



Muay Thai:
Kauan dos Santos x João Vitor - Juve-
nil 55 kg
Jussemar Noskoski  x Welerson Lele - 
90 kg
Diego Baldissera x Lucas Fidelis - 65 
kg
Cleiton Cordeiro x Emerson Barbosa - 
65 kg
Jiu Jitsu:
Douglas Ramos x Elias Lima - Peso 
Pena

Card oficial: 
MMA:
Juliano Brito x William Dedeco - 98 kg
Igor Meires x Luiz Silva Costa - 70 kg
Douglas Cavalo x Jucelino Junio - 84 
kg
Maicon Gonçalves x Rodrigo Visentin 
- 77 kg
Márcio Açougueiro x Geison Terrie - 
77 kg
Guilherme Morais x Jhonata da Silva 
- 77 kg
Luiz Corrêa x Leandro Barboza - 66 kg
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A categoria Infantil masculina 
do Bento Vôlei finalizou a campa-
nha no Campeonato Gaúcho entre 
as três melhores equipes do estado. 
Na quarta-feira,15, o clube conquis-
tou a medalha de bronze da com-
petição em novo Hamburgo. No 
quadrangular final, a equipe coman-
dada pelo técnico Carlos Mantova-
nelli, o Carlão, ficou com a 3ª colo-
cação, levando o Bento Vôlei mais 
uma vez ao pódio do campeonato. 

Chegando ao quadrangular 
final da competição com cinco vi-
tórias em nove jogos disputados, 
divididos em três etapas na fase 
classificatória, a equipe entrou em 
quadra nesta quarta-feira em busca 
do título.

Enfrentando difíceis adversá-
rios na final, a equipe foi derrota-
da pela campeã Ginástica de Novo 
Hamburgo e pelo Sinodal de São Le-
opoldo, ambos por 2 a 0, e derrotou 

Bento Vôlei Infantil está entre as 
três melhores equipes do Estado
Equipe conquistou a medalha de bronze na competição estadual

Quadruagular Final - Série Ouro
Ginásitca 2 x 0 Bento Vôlei
Sinodal 2 x 0 Bento Vôlei 
Bento Vôlei 2 x 0 GN União
Classificação:
1º Ginásitca 
2º Sinodal
3º Bento Vôlei 
4º GN União

Campeonato 
Gaúcho Infantil 

2017:

No quadrangular final, a equipe comandada pelo técnico Carlos Mantovanelli, o Carlão, 
ficou com a 3ª colocação, levando o Bento Vôlei mais uma vez ao pódio do campeonato

a equipe do Grêmio Náutico União 
de Porto Alegre pelo placar de 2 a 
0, terminando a competição com a 
conquista da medalha de bronze, 
muito comemorada pelos atletas e 
pela comissão técnica. 

Em 2016, sob o comando de 
Marcos do Nascimento, a equipe 
disputou a final da Série Prata. Des-
ta vez, o grupo conseguiu chegar 
entre os quatro melhores da Série 
Ouro, encerrando sua campanha en-
tre as melhores equipes do estado 
na categoria.

“A campanha do infantil foi 
muito boa. A participação do Mar-
cos, que hoje está no Juiz de Fora, 

o trabalho começou sendo feito por 
ele, e eu só dei continuidade ao tra-
balho neste ano.

A sequência pelos resultados e 
comparando com os resultados da 
outra geração que hoje encerra o 
seu ciclo chegando à final do Infan-
to-Juvenil, é um trabalho vitorioso”, 
ressalta o treinador Carlão. 

Na próxima quarta-feira, dia 22, 
o Bento Vôlei Infanto-Juvenil entra 
em quadra pelo jogo de ida da final 
do Campeonato Gaúcho, enfrentan-
do a equipe do Vôlei Nova Petrópo-
lis, na casa do adversário. O jogo de 
volta, em Bento Gonçalves, ainda 
não possui data definida. 

Bento Gonçalves recebe, neste sá-
bado, dia 18, às 20h, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, a 11ª edição do Mega 
Fight, reunindo os melhores atletas do 
Rio Grande do Sul em um evento com 
lutas profissionais de Jiu Jitsu, MMA e 
Muay Thai. A competição, que já con-
tou com um público de mais de 3.000 
pessoas, proporcionará aos presentes 
muita emoção e grandes confrontos no 
ring, contando com grandes destaques 
de cada modalidade. 

Com vínculo social, o evento pro-
porciona aos atletas oriundos de proje-
tos sociais a participarem da competi-
ção. O Mega Fight auxilia mais de 800 
crianças que fazem parte dos núcleos 
do projeto Arte Marciais para Todos 
pelo município de Bento Gonçalves. 
“O evento tem um cunho social mui-
to importante para escolinhas de artes 
marciais em Bento, que passam de 800 
crianças que praticam. Teremos um di-

Bento recebe campeonato o 
Mega Fight neste sábado 
Evento reúne os melhores atletas do estado em 
três modalidades

ferencial que é o Kauan Mattoso, me-
nino da escolinha, que estará fazendo 
a luta de abertura do Mega Fight esse 
ano”, explica o promotor do evento 
Eduardo Virissimo, mestre e presiden-
te da Academia Garra Team.

Serão realizadas quatro lutas de 
Muay Thai, contando com destaques 
como Jussemar Noskoski, tricampeão 
mundial na modalidade, uma luta de 
Jiu Jitsu e sete lutas de MMA, totali-
zando 12 grandes confrontos. A últi-
ma edição do Mega Fight ocorreu em 
2015, já que no ano passado o evento 
ficou impossibilitado de ser realizado. 

O ingresso antecipado custa R$ 
20,00 mais um brinquedo e, no dia do 
evento, será cobrado R$ 25,00 mais 
um brinquedo em bom estado. Os 
brinquedos arrecadados serão destina-
dos à campanha Natal Feliz, e serão en-
tregues na véspera de Natal para mais 
de 3.500 crianças de Bento Gonçalves. 

O Mega Fight auxilia mais de 800 crianças que fazem parte dos núcleos do projeto 
Arte Marciais para Todos pelo município de Bento Gonçalves

O Carlos Barbosa Ximangos realiza 
seu penúltimo confronto no ano de 2017. 
Sem chances de classificação à final da 
Copa RS, a equipe cumpre tabela contra 
o Viamão Raptors neste sábado, dia 18, 
às 14h, no campo do Serrano, em Carlos 
Barbosa. A equipe barbosense busca con-
quistar sua primeira vitória na competi-

Ximangos enfrenta o Viamão Raptors 
para garantir 3º lugar da Copa RS
Equipe barbosense já não possui mais chances 
de classificação à final

ção para garantir o mando de campo na 
decisão do 3º lugar do torneio. 

Nos dois primeiros jogos pela Copa 
RS a equipe do Ximangos, comandada 
pelo técnico Paulo de Tarso, foi derrotada 
pelo Bulldogs por 32 a 0 fora de casa, e 
pelo Porto Alegre Warriors, em casa, por 
20 a 16. Apesar de ocupar a 3ª colocação 
sem nenhum ponto somado e sem chan-
ces de ir para a final, a equipe espera re-
alizar uma boa atuação para conquistar a 
sua primeira vitória na Copa RS e decidir 
o 3º lugar diante de seu torcedor. Assim 
como a equipe da Serra Gaúcha, o Via-
mão Raptors também não pontuou ainda 
na competição, ocupando a lanterna do 
torneio. 

Já estão garantidos na final o Venân-
cio Aires Bulldogs e o Porto Alegre War-
riors, que se enfrentam no domingo, dia 
19, valendo a primeira posição da fase 
classificatória da Copa RS. Carlos Barbosa 
Ximangos e Viamão Raptors vão decidir 
o 3º lugar. 

Carlos Barbosa Ximangos x Viamão 
Raptors - 18/11 - 14h - Campo do 
Serrano
Bulldogs x Porto Alegre Warriors - 
19/11 - 14h - Venâncio Aires
Classificação: (vitórias/derrotas)
1º Bulldogs: 2-0
2º Warriors: 2-0
3º Ximangos: 0-2
4º Raptors: 0-2

3ª rodada - 1ª 
fase da Copa RS:
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Dois indivíduos tentaram fur-
tar um estabelecimento comercial 
na madrugada desta quinta-feira 
(16), na Rua Saldanha Marinho, no 
centro. Segundo o boletim de ocor-
rência, o proprietário foi avisado 
por populares de que dois homens 

Tentativa de furto em confeitaria 
no bairro Centro

estavam tentando entrar na confei-
taria, forçando a porta de entrada.

Ao chegar no local, constatou 
que o miolo da fechadura já esta-
va retirado. Os homens, de 29 e 30 
anos, tinham ainda outras ferra-
mentas dentro da mochila.

A Polícia Rodoviária Federal re-
cuperou uma moto Honda C100/Biz 
com placas de Bento Gonçalves/RS 
na tarde de quarta-feira (15) no km 
216, da BR-470. Durante ronda de 
rotina uma moto foi avistada aban-
donada na via marginal da rodovia.

Ao consultar a placa tratava-se 
de uma moto que havia sido furtada 
no dia anterior em frente a uma aca-
demia no bairro Cidade Alta.

A moto foi enviada a guincho 
credenciado e a polícia judiciária 
oficiada.

PRF recupera moto furtada na BR-470

Moto havia sido furtada na Cidade AltaUm homem teve sua motocicleta 
furtada na tarde de quarta-feira (15), 
na Rua Elói Seccondo, no bairro Con-
ceição. De acordo com o boletim de 

Motocicleta furtada no Conceição
ocorrência, ele deixou o veículo es-
tacionado atrás de uma metalúrgica 
e quando retornou, depois de duas 
horas, não estava mais lá.

Um estabelecimento comercial 
foi furtado na madrugada de quinta-
-feira (16), na Avenida Planalto, no 
bairro Planalto.

De acordo com o registro de 
ocorrência, o proprietário verificou 
o crime através de imagens de câ-

Estabelecimento comercial é 
alvo de assaltante na Planalto

mera de segurança.
O criminoso entrou no local 

através de uma janela basculante 
da cozinha. Foram furtados seis ta-
blets, um Notebook e R$600 em es-
pécie. As imagens serão analisadas 
pela Polícia Civil.

A mulher de um detento do Pre-
sídio Estadual de Bento Gonçalves 
foi flagrada tentando repassar um 
aparelho celular a ele, durante visita 
na quarta-feira (15).

Segundo o boletim de ocorrên-

Mulher de detento é flagrada tentando 
repassar celular em dia de visita

cia, a visitante jogou um pacote de 
salgadinho na lixeira, e dentro deste 
estava escondido o aparelho.

O presidiário trabalha com a lim-
peza do local, por isso teria acesso 
às lixeiras.

O delegado titular da Delegacia 
de Polícia de Garibaldi, Clóvis Ro-
drigues de Souza, se manifestou na 
quarta-feira (15) sobre o caso do ho-
micídio da funcionária da UPA 24 ho-
ras, Charline Ribeiro, de 34 anos, que 
foi morta a facadas na segunda-feira 
(13), em Vila Rica, em Garibaldi. 

Ele disse que o caso está em 
fase de oitivas e testemunhas estão 
sendo interrogadas desde o início da 
semana. Sobre o ex-marido de Char-
line, detido na noite do dia do assas-
sinato, na Rua Volmir Atílio Ferreti, 
Souza confirmou que ele não admi-
tiu o crime. “Ele falou em companhia 
de um advogado. Tecnicamente ele 
foi ouvido como um informante, nos 
passou várias informações e depois 
foi liberado, com a condição de não 
se ausentar da comarca”.

De acordo com o delegado, o 
homem não tinha medidas de Maria 
da Penha em vigor, mas já havia sido 
preso em maio pela Polícia Civil por 
infração à Lei, no entanto, a vítima 

Delegado de Garibaldi fala sobre caso 
Charline, que foi assassinada a facadas

desistiu de processá-lo. 
O caso está sendo trabalhando 

em várias hipóteses. “Pode ter ha-
vido sim a participação de alguém 
ligado à vítima, pode ter sido um as-
salto, pode ter havido um outro tipo 
de situação que tenha conduzido a 
vítima àquele local, que não era de 
seu itinerário normal. É muito cedo, 

num caso desta complexidade, nós 
de pronto sabermos que tipo de cri-
me que foi. Com o passar do tempo, 
certamente iremos resolver o caso”, 
disse.

O crime
Charline Ribeiro, de 34 anos, 

deu entrada no Hospital Tacchini 
na tarde de segunda-feira (13) com 
ferimentos de faca no abdômen e 
pescoço, depois de ser encontrada 
na Linha Vila Rica, em Garibaldi, no 
interior de um veículo Ford Ka, com 
placas de Bento Gonçalves. O Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) encaminhou a vítima para 
atendimento na unidade de saúde, 
mas ela não resistiu aos ferimentos 
e foi a óbito. Charline era funcioná-
ria da UPA 24h, tendo passado pelas 
unidades de saúde dos bairros Pro-
gresso e Ouro Verde.

O corpo da vítima foi sepultado 
na terça-feira (14), no Cemitério Pú-
blico Municipal Central.

Charline, de 34 anos, era funcionária da 
UPA 24 horas

Um homem, de 40 anos, foi 
preso na tarde de terça-feira (14), 
no Bairro Municipal.

O POE (Pelotão de Operações 
Especiais), do 3° BPAT (3° Batalhão 
de Policiamento em Áreas Turísti-
ca) fazia patrulhamento de rotina, 
quando avistou o indivíduo.

Foragido é recapturado no Municipal
Ele começou a correr e fugiu 

em direção à Rua Lajeadense, sendo 
alcançado em seguida. Em consulta 
ao sistema, foi constatado que ele 
era foragido da Justiça e estava com 
a tornozeleira rompida.

Ele foi encaminhado à DPPA e 
recolhido ao Presídio Estadual.

Um idoso, de 65 anos, foi assas-
sinado na manhã de quinta-feira (16), 
na localidade de Nossa Senhora dos 
Navegantes, próximo a Ponte do Rio 
das Antas, na divisa entre Bento Gon-
çalves e Veranópolis.

Daicir Cantarelli era morador de 
Tuiuty e tinha uma residência perto 
do local do crime. Ele foi baleado por 
dois indivíduos que estavam em uma 
motocicleta. Ainda não há suspeitos. 
A Polícia Civil irá investigar o caso.

Morador de Tuiuty é assassinado 
perto do Rio das Antas

Um condutor, de 30 anos, foi 
preso por embriaguez ao volante na 
quarta-feira (15), em frente ao posto 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O teste de etilômetro apontou 

Condutor preso por embriaguez 
na BR-470, na quarta-feira 

0,52mg/l de álcool por litro de ar.
Ele foi encaminhado para a De-

legacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA), e pagou fiança de 
R$800, sendo liberado em seguida.

Um acidente de trânsito foi regis-
trado na tarde de quinta-feira (16), na 
Rua Pedro Rosa, no bairro Progresso. O 
condutor de um caminhão com placas 
de Lages-SC subia a via em direção à 
Rua Ulisses Roman Ross, quando não 
conseguiu vencer a subida e desceu 
de ré. O veículo arrastou um automó-
vel Pálio, mas, por sorte, o motorista 
de um veículo Voyage que estava logo 
atrás do caminhão conseguiu desviar. A 
Brigada Militar registrou a ocorrência. 

Caminhão não vence subida e provoca 
acidente de trânsito no Progresso

Caminhão arrastou um veículo Pálio



Walters (Timothy Omundson) e sua na-
morada Vanessa (Thaila Ayala). Precisan-
do de dinheiro, eles estão determinados 
a construir uma extravagante mansão na 
floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-
-Pau também mora no terreno e não pre-
tende deixá-los em paz.

Tempestade: Planeta em Fúria
(2D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias - 21:15h,  Legendado
Uma forte nevasca em pleno deserto no 
Afeganistão e altíssimas temperaturas 
em Hong Kong matam centenas de pes-
soas. O engenheiro Jake Lawson (Gerard 
Butler) é então convocado para descobrir 
o que está acontecendo e, enviado para 
a estação internacional, desvenda uma 
imensa conspiração ao mesmo tempo 
em que precisa deixar para trás os atri-
tos existentes com Max. 

Sala 02
Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, Fantasia, 
Aventura/12 anos) Todos os dias, exceto 
15/11- 13;45h, 18:45h, 21:15h -Dublado 
16:15H Legendado
Thor (Chris Hemsworth) está preso do 
outro lado do universo. Ele precisa cor-
rer contra o tempo para voltar a Asgard 
e parar Ragnarok, a destruição de seu 
mundo, que está nas mãos da poderosa 
e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

Liga da Justiça
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias - 16:15h,  Legendado 
- 13:45h, 18:45, 21:15  -Dublado
Impulsionado pela restauração de sua 
fé na humanidade e inspirado pelo ato 
altruísta do Superman (Henry Cavill), 
Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua 
nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) 
para o combate contra um inimigo ainda 
maior, recém-despertado. Juntos, Batman 
e Mulher-Maravilha buscam e recrutam 
com agilidade um time de meta-huma-
nos, mas mesmo com a formação da liga 
de heróis sem precedentes poderá ser 
tarde demais para salvar o planeta de um 
catastrófico ataque.

Shopping Bento
Sala01

Como se tornar o pior
aluno da escola

(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) Todos os dias, exceto 15/11 - 15h  
-Dublado
Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel 
Pimentel) são estudantes e enfrentam as 
clássicas tarefas de cumprir as obriga-
ções escolares, tirar boas notas, ter bom 
comportamento e cumprir as regras da 
escola, cada vez mais elaboradas graças 
ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). 
Frustrados, Pedro acaba encontrando um 
diário de como provocar o caos na escola 
sem ser pego, o que leva os dois amigos 
a seguirem as dicas do caderno.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Suspen-
se/14 anos) Todos os dias, exceto 15/11 
- 18:15h  -Dublado
Uma mulher é assassinada e fica presa em 
um ciclo vicioso entre vida e morte. Ela 
deve resolver o mistério de seu próprio 
assassinato, ressucitando várias vezes 
até descobrir quem foi o responsável 
pelo crime. Só quando ela compreender 
o que causou sua morte, pode conseguir 
escapar de seu destino trágico.

Tempestade: Planeta em Fúria
3D - Duração 1:49min/ /Ficção Científica 
Todos os dias, exceto 15/11 - 20:40h, - 
Dublado 

Liga da Justiça
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científica) 
Pré-estreia - 00:10h  Legendado 
Dublado: 13:45h, 16:20h, 18:45
Legendado: 21:10

Sala 02

As Aventuras do Capitão Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 14h- Dublado

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 16h - Dublado

Como se tornar o pior
aluno da escola
(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) - 18:30h  -Dublado

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Suspen-
se/14 anos) - 20:40h  -Legendado

Cena do filme Como se tornar o pior aluno da escola

Cena do filme Tempestade: Planeta em Fúria

Cena do filme Thor Ragnarok

Cena do filme Além da Morte Cena do filme A Morte te dá Parabéns

Programação válida de 16/11/2017 
a 22/11/2017. 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
As Aventuras do Capitão 
Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 13:45h- Dublado
Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, 
tanto no colégio quanto na casa na árvore 
que mantém juntos, onde se dedicam a 
escrever histórias em quadrinhos do Ca-
pitão Cueca, super-herói por eles inven-
tado. Ambos adoram se divertir na base 
de pegadinhas, especialmente em relação 
aos professores e ao rabugento diretor 
Krupp. Quando são ameaçados de serem 
separados de turma, Jorge usa um anel 
hipnótico contra o diretor, que faz com 
que ele obedeça a todas as suas ordens. É 
quando a dupla tem a ideia de transformá-
-lo no próprio Capitão Cueca.

Além da Morte
(2D) (Duração 1h49min/  Terror/Ficção 
Científica/14 anos) Todos os dias - 
16:15H Dublado 
Na esperança de fazer algumas descober-
tas, estudantes de medicina começam 
a explorar o reino das experiências de 
quase morte. Cada um deles passa pela 
experiência de ter o coração parado e 
depois revivido. Eles passam a ter visões 
em flash, como pesadelos da infância, e 
a refletir sobre pecados que cometeram. 
Os experimentos se intensificam, e eles 
passam a serem afetados fisicamente por 
suas visões enquanto tentam achar uma 
cura para a morte.

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias -- 18:45h - 
Dublado
O travesso Pica-Pau está metido em mais 
uma de suas insanas brigas por território. 
Os inimigos da vez são o vigarista Lance 
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